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УЗДАРЈЕ ДРАГАЧЕВУ,  
УЗДРАВЉЕ ДРАГАЧЕВЦИМА 

 

Овај реч ник род ног ми Дра га че ва је уздар је мојим земља ци ма и свим чува -
о ци ма језич ког бла га нашиje пре да ка, а наро чи то сло во љуб ци ма који при -

не ше свој труд и сво ју љубав да ова збир ка речи буде што веро до стој ни је 
све до чан ство о они ма који пре нас беjaху, чије запре те не тра го ве овим сло ва -
ром рас пр ће мо, еда би од забо ра вља отрг ну ли њихо ве наде, радо ва ња, тру до ве, 
постиг ну ћа, пат ње, туге, боли и речи који ма су осе ћа ња иска зи ва ли. 

У вре ме оно, кад испи си вах стра ни це сво је га првен ца, Кази ва ња, затев те -
рик, уз оста ло, и ово: 

«Елем, беше нара штај један на раз ме ђу епо ха.  
Нара штај који је ста са вао уз жижа ли цу и огњи ште над којим су виси ле 

вери ге. Крај тог огњи шта се пре но си ло пре да ње. Мудрос[т]. Поу ке. Са оца на 
сина. Са ђеда на уну ке. Мно ге лек ци је су туј нак, уз пуц ке та ње ватре, нау че не, 
па и она нај ва жни ја: Бога се бој, и запо вје сти њего ве држи, јер то је све човје -
ку. Јер ће сва ко дје ло Бог изње ти на суд и сва ку тај ну, била добра или зла (Књи -
га про по вјед ни ко ва 12.13,14). 

Реко би ти коју о том нара шта ју кои се радо во сви та њу, кои се будио поем 
петло ва и сла ву ја, кои је пијо воду из сту ден ца, расо испод голу бар ца и вод њи -
ку од таки ша, кои је дими јо поćек над про че вљом, кои је носио тежи но ве кошу -
ље и сук не не чак ши ре, кои je y мочи ли ма кисе лио коно пље, кои је трлио 
тежи ну, кои је ткао и бје лио плат но, кои је прео и пре пре до руди цу и балу чио 
ћили ме, кои је тесо јапи ју за вин ске и раки ске судо ве, кои је крчио и зира тио 
комад по комад ора ни це оти ма ју ћи је од аври ка, кои је смо чио кад руча, кои je 
o себе носио мар ду из дућа на, кои се радо во пре ли ма, моба ма, коми ша њи ма, 
кои је при тр ча во да помог не ком ши ји врје ћи или вија ти, мла ти ти пасуљ или 
пода тре са ти шљи ве, гази ти бла то за циглу или испа ру чи ти прје ćе ке очи нове 
жетве, кои је пра вио кострут не вре ће, покров це и биса ге, кои је вра ћо сабје ну 
меру, кои је биље жио на рабош, кои је под о штра во про шће и уда ро поплет, кои 
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је спо ди зо гра ђе ви не гра ни че ве ил стр же ве, кои је риљо и узга јо вино гра де, 
зала мо им запер ке и прско иг пла вим каме ном, кои је пазио да пла ску не дова -
ти роса, да орлу ши на не наср не на пиљеж, кои је уда ро клеч ке и брњу шке да 
сви ње не про ва ле у потач кан уćев, кои је печал био пође кад над ни цом ил ђуту -
ри це, кои ти је тепо да би иска зо љубав гово ре ћи: рђи цо јед на, кои је с душе 
дари во нај љеп ши зало гај, кои је ћери учио да пошту ју чељад у новом дому ђе 
ће се заро ди ти, па су оне то чини ле обра ћа ју ћи се тамо шњој ђеци са сеји ца, 
мило цвје ће, ђешо, бра ли ца, дели ца. 

Испри чо би ти неку о том нара шта ју кои се чудом чудио кад је лек три ка 
поче ла да с-уво ди, да се кал др ме џаде, да се пра ве нужни ци у кућа ма, да сви ра 
ради јо, да с-уно се неки бучу ци у-собе у кое народ гле да реко би нема памет ни -
ја посла, кои се пре чу ди ти није мого што се изгу сти ра рали ца и сако вац, што 
мло ги кала и са ше образ, што зара сто ше у непро ђи ју ста зе пре ко Кри ва је и Пере -
та, што се крди са ше црно шљи ве и рану ше, што се не чуе лар ма ђеч ка ди је, не 
бучу бико ви по торо ви ма, не бле је овце по утри на ма, што се не држи пос, што 
гро бља  поче ше  ута ња ти  у бујад и немар, што се сагу би стид од људи и стра 
од Бога. 

О том нара шта ју, с коим уви ру веков ни оби ча ји и начин на кои је збо рио, 
оћу  да ти про збо рим коју, роде мој. Вође на уво ру.  

Да иг тувиш. Да им се не сата ри траг. 
Да о њима при чаш они ма што ти неће веро ва ти. Или те неће чути. 
Стра ме да нисмо мено узви јо ну ли. 
Да нисмо смет ну ли с-ума оно што нисмо сме ли.   
Ни тре ба ли. 
Можда смо се поње ли ко они у вре ме Ное во. 
А може бити да нам је зину ла ала ко они ма у Вави ло ну, у вре ме оно... 
Буди бог сна ма. 
Ет, реко, да ти про збо рим коју. 
Да не забо ра виш. 
Ако имаш вре ме на да ме чуеш, роде.  
Оћу да ти довик нем ко она мај ка што е вика ла кад су им оти ма ли и у јани -

ча ре одво ди ли ђецу: Или ја, Или ја... не забо ра ви... Ко да е слу ти ла, весел ни ца, 
да ће они да заја шу пет сто ти на годи на.  

Ал и то е про шло.  
Про ћи ће и ово. Чуеш кад ти ка[же]м!  
Зато  оћу  да  ти  довик нем:  Није  зла то  све  што  сија!  Не  једе  се  све 

што лети! 
Чувај се, сине, да те не пре ва ри вре ме! 
Јел све се мења. Сад се не носи одје ло од тежи не и сук на. Сад се не носи 

веш у поток на кошу ља ри, нит се пере пра кља чом. Сад се не пече љеб у цре пу -
љи нити колач на рин гла ма. Сад се не иде на аџи лук пеши це, дани ма. Сад се не 
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пишу писма која се  завр ша ва ју речи ма: Вита јела зелен бор, чекам брзи одго -
вор, па ти одго вор дође ври шко. Не баш ове и оне, но оне она мо неђе ље.  

Све се пре о бра зи ло. 
Ал двое је оста ло исто: Он. Све др жи тељ. Отац наш небе ски. Бог наш. Он 

је исти. 
И пут до Њега. 
Тог пута се држи, роде мој.  
Да со не обљу та ви. 
Да не залу раш.  
Да не тума раш по без да ну.  
Да се не крџу маш по без вер ју. 
Да се не поту цаш по без на ђу. 
Да се не стор њаш у беш ча шће.  
У чемер.  
У јад. 
У неми ло ср ђе.  
У пра зно сло вље.  
У сре бро љу бље.  
У бести ђе. 
Да се не сло ма таш у без душ је. 
Да се не одљу диш. 
Да не оба гриш. 
Да ти не оскр на ве све ти ње. 
Да те не пре ве ду жед на пре ко воде. 
Тог пута се држи јер ћеш тако поса ди ти дрво добро. 
А оно ће роди ти род добар. 
По пло до ви ма тијем ће те позна ти они који иза тебе дођу.« (5: 46–49 ). 
 
Ето, дакле, пре деце ни ју и по решик да про збо рим коју о том нара шта ју на 

раз ме ђу епо ха… 
И одон да дру гу ем, у сећа њи ма, с тим поко ле њем кое се већи ном пре се ли -

ло у веч нос, тру де ћи се да веро до стој но запи шем њине речи и те сли ке из њихо -
ви је живо та. И, тако, испи су ју ћи та све до чан ства уви ђек да су зату ре ни и у 
бес тра ги ју ћушну ти број ни бисе ри њиног љепо реч ја, да је мно ге речи ала пљи -
во про ждр ло помо дар ство и наср та ње туђин шти на, чиме смо подло згу ра ни у 
дубо ки амбис само по ни ште ња и да би ваља ло спа ша ва ти што се спа сти може. 
Јер, ко што се вели у Заве шта њу Нема њи ном1  Миле Медић:  

Не узи мај те туђу реч у сво ја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси осво -
јио, него си себе поту ђио. Боље ти је изгу би ти нај ве ћи и нај твр ђи град, него нај 

1 Миле Медић:: https://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka/mmedic/mmdic-zavestanjac.html



ма њу и нај не знат ни ју реч сво га јези ка... Знај да те је туђи нац оно ли ко осво ио 
и поко рио, коли ко ти је речи потро и сво ји је поту рио. Народ који изгу би свое 
речи пре ста је бити народ. Или, ко што веле наши узо ри ти књи жев ни ци: Иво 
Андрић: Језик је жива сна га са којом је веза на не само кул ту ра него и само 
посто ја ње јед ног наро да; Мати ја Бећ ко вић: Кад јези ка нема, нема ни чове ка, 
јер, јези ком све до чи мо шта смо; Иси до ра Секу лић: Зау зме ли нашу њиву или 
село народ рду гог јези ка, зави ча ју нашем је крај; Ако неки језик умре, умро је 
онда и народ.   

Жеља и нужда да се из чељу сти забо ра вља и без бри ге отрг не поне ки бисер 
– који су зли ков ци и одро ди, додво ра ва ју ћи се слу ге ран ски моћ ни ци ма све та, 
баци ли под ноге сво и је госпо да ра сатру ћи, искор њу ју ћи и пони шта ва ју ћи нам 
пам ће ње – поро ди ла је овај реч ник.   

На овај дуго тра јан, иза зо ван, сло жен и зах те ван пут испи си ва ња пре ко 
14.000 пој мо ва са њихо вим зна че њем и при ме ри ма под ста као ме је, хра брио и 
несе бич но подр жа ва ао проф др Дра го љуб Петро вић који је заслу жан за мој 
несан  од пре ко 1.500 дана и ноћи, у који ма сам се тру дио да испи шем, или из 
мојих књи га пре у змем речи (осим њих 39) и сва ку од њих под у прем опи си ма, 
наво де ћи кроз њих зби ти ја из ствар ног живо та дра га чев ских жите ља, које тувим 
од вре ме на мојег босо нож ја па на вамо.  

О сва кој речи и наве де ном при ме ру мого би, олај ле, напра ви ти доку мен -
тар ни филм јер још увек, ко на јави, видим те дра ге лико ве и чуем њине гла се: 
како збо ре, како наздра вља ју и бла го си ља ју, како се весе ле и раду ју, како кубу -
ре и тугу ју, како се ина те и џака ју, суде и суле, цен ка ју и над гор ња ва ју, како 
дижу у-сла ву, како поди жу ћи чашу руjевине здра ви ча ре о благ да ни ма, како се 
реч ју бол ном и сузом туго ван ком опра шта ју од покој ни ка пред послед ње цело -
ва ни је и како узди шу крај над гроб ни јег биље га кад им се јаук претaпa у шапат, 
а бол у наду да ће поно во међу-нас доћи  Он, Сотво ри тељ и Спа си тељ наш, са 
труб ним гла сом, у сили и сла ви, кад ће мртви чути глас Сина Бож јег и чув ши га 
ожи вље ти.   

Ето, уз њиг сам рас то, ш њима дру го во и мом ко во, игро и пје во, чоба ни јо 
и раба џи јо, акци јо и кал др мио џаде, копо уćе ве и косио лива де,  пла стио и ђено, 
коми шо и мобио, бацо каме на с раме на и рво се, окре то божит ња че на шиљ ку 
и пеко ком пи ре ил позне пече ња ке на жару испод лам пе ка, док се шљи во ви ца 
пре та ка ла из киле ра у поста ву, од мно гих што шта нау чио, а неке учи те љу ју ћи 
учио. Њима сам се дивио посма тра ју ћи како се боре, како агил но поту ра ју леђа 
запи њу ћи из пет ни је жила, са сви је два ес нока та, д-обдр же кућу, д-одгае и изве -
ду на-пут ђецу, да при но ве каку гра ђе ви ну, спо диг ну вот њак ил вино град, да  
при ку пе комад земље, д-оста ве траг при је но што се пре се ле у веч нос. И гле до 
сам, ко на дла ну, како при кра ју ово зе мља јопет, пусни ци, оста ну жељ ни рада, 
реко би се нису нао ра ли и нако па ли, нако си ли и напла сти ли, наси ја ли и нажње -
ли, настру га ли и нате са ли, нари ља ли и навр ли, накру ни ли и намље ли... Бак ћу -
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ћи се пова здан са сто ти ну посло ва, не зна ју ћи ку-ће при је д-уда ре гла вом, не 
смо три ше да им живот про ма че очас, док си дла ном о-длан: у тру до ви ма, пође -
кад у мука ма и оску да ци ји, непре бо лу и ćеки ра ци ји што им град одње љети ну, 
што уда ри куга у сви ње, што се кра ва уда ви јабу ком те мањ ка, што се јунац 
навран да ђете ли не и црче, што наи ђе она сотво ра на пиљеж, што им ветар пои -
зо ба љи ва јаком пође ну те рого џе, поло ми род не гра не, пова ља пше ни цу а луцер -
ку  смо та у кови та лац, што наи ђе суша па све изго ре, те ома ли ране за чељад и 
сто ку,  што  дру ге  при ли ке  доди ја ше  кише  па  белај одње свое исе те све 
сатру ли...  

Гле до сам, чудом се чуде ћи, како се жен ска ри ње зду шно арчи, како муче -
ни це од сна отки да ју ноћу пре ду ћи и пле ту ћи, неца ју ћи и везу ћи, тка ју ћи и 
крпе ћи, а дању жању ћи и плје ве ћи, рен да ју ћи и соле ћи, перу ћи и риба ју ћи, 
варе ћи и сире ћи, мје се ћи и кува ју ћи, поста вља ју ћи и при би ра ју ћи, вошпла ве ћи 
и штир ка ју ћи, и како јопет запје ва ју кад гој се зај но нађу на каком раду...  

Смо три јо сам како ђеца дра га чев ска бија гу, нека ко, руме на у обра зи ма и 
маом твр ди је таба на, пошто ћера гу боса, вамо од Ђур ђуд не па она мо све до 
Митров да на, рет ко кад доко ни шу ћи, јел су мора ли да трк ну до задру ге кад иг 
пошљу да купе што гођ, д-уне су дрва у-кућу, да под бе ру лишће репе сви ња ма, 
да пазе да орлу ши на не спод би је пиле, да воде воло ве кад се оре ил да при ви ја -
ју винт кад се нани же свла чи каки терет, да набе ру кра ста ва ца и  патли џа на за 
сала ту, да пот ку пе пада ли це испод  будим ки, да џар ну ватру испод каза на у ком 
се кува мећа сви ња ма, ил д-иду у чоба ни ју, ђе су барем могли мимо гред да се 
пои гра ју кли са и машке, пиља ка и каи ша, прсте на и кри је, да се над гор ња ва ју 
у над вла че њу клич ка, пуза њу уз-дрво, у рва њу...  

Зађе ра во сам како се сви, и ста ро и мла до, раду ју: кад збе ру бери ћет, кад 
напу не сала ше, амба ре и тава не; кад испо вр шу ју сје на при је кише; кад им се 
оте ли кра ва ил обли зни овца; кад крма ча опра си два не сто ро а квоч ка изве де 
пилад без ијед ног мућ ка; кад вино град поне се на-љепо ту а вот ња ци задр је ма ју 
под тере том рода; кад окро ве гра ђе ви ну па ора до шће ни запје ва ју кол ко иг грло 
носи: Ова кућа бога та вре ди три ста дука та; кад дају алва лук спо ра ди рође -
ња уну че та ил мај каке при но ве;  кад свад бу ју и кад на мобе и сабо ре кре ну. 

Сми јо сам се ш њима кад комен ди ја ју и кад се засми ју до суза у очи ма, до 
бола у трбу у, само што не поцр ка ју од-сми ја. Слу шак кад ђевој ке запје ва ше ону 
Моме милу кућа до пла ни не, црне су му очи ко трњи не. Ил басо во кад мом ци 
загр ме: Сини оком руме на ђевој ко... 

Ко да иг гле дам на јави како се у раза свит крсте коша ју ћи воло ве ил пре -
жу ћи коње и кад с првим јутар њим зра ци ма апе ти тли ита ју посло ви ма ђебра ју -
ћи пова здан, не вер ма ју ћи умор бу, ћера ју ћи, маом зер ли, све тамо до заран ка 
кад лавеж керо ва, бле ка ова ца, рика јуна ди, шкри па папу чи ца на пре то ва ре ним 
шин ским коли ма, мирис све же пому же ног млје ка поч ну при зи ва ти сутон, који 
пола гач ко поч не да спу шта ону модро-пла ви ча сту виран гу нај пр во доље крај 



Бје ли це, уз пото ке и осој не стра не, па онда испра тив ши пото ње зра ке за Овчар 
пота ња ју ћег сун ца, кре не да оба ви ја оброн ке нави ше ка Црној стје ни на вр`у 
Јели це. А кад се попа ле лам пе а месец нами не одо нуд иза Умке, ондак се чељад 
почи њу оку пља ти око  трпе за да се Богу помо ле, д-узму по зало гај љеба испе -
че ног испод цре пу ље, да срк ну коју каши ку јаком иста вље ног топла смо ка, па 
потље да плак ну ноге на-басам ци ма ил у шав њу и тад Дра га че во тијач ко ута ња 
у сан ко надо е но одој че на мај чи ним гру ди ма. Ноћ ни мир, уз успа ван ку цвр ча -
ка и шапат ћар ли ја вог пове тар ца, нико не реме ти ако опси гу е мо то што пође кои 
дели ја сав устреп то, под меком месе чи ном са струч ком боси јо ка ил мири шља -
вом дуњом, ита под про зор дра га ни, па керо ви, оćе тив ши га, лаве жом и режа -
њем ненад но про ло ме без гла сје. 

Ти дра ги лико ви су ми рас па ли ли и угње зди ли у дуби ну срца љубав пре ма 
зави ча ју, која ме кроз ово седам де се тље ће гри је милуј ћи ме ђедо вом при чом; 
опи ја ју ћи ме мири сом оног баби ног вре лог закај ма че ног руме но-гара вог кола -
ча запе че ног на рин гла ма; пје ву ше ћи појем сла ву ја, зри ком зри кав ца, дука та -
њем мисир ке; све тлу ца ју ћи меком месе чи ном, зве зда ним небом, треп та њем 
сви та ца; одзва ња ју ћи куку ри ка њем пјев че ва, бле ком ста да, бру ја њем меде ни ца, 
гало пом коња; шапу ћу ћи пуц ке та њем бад ња ка, дого ре ва њем свје ће, уја њем раз -
ви гор ца, бла го род ним капи ма кише; хра не ћи ме оном жуљ ном оче вом руком; 
буде ћи ме, у раза свит, мај чи ним пољу бом; укра ша ва ју ћи ме пла вим јор го ва ном 
и мај чи ном души цом, балу че ним ћили мом и неца ном заве сом, везе ним чара па -
ма и фер ме ном; дару ју ћи ми дуњу и мушму лу, кара ман ку и беро сав ку; гри ју ћи 
ме ватром испод лам пе ка и зрном пше нич ним у злат ном кла су; вра ћа ју ћи ме 
песми орач кој и копач кој, раба џиј ској и косач кој, жете лач кој и сва тов ској; пози -
ва ју ћи ме на мобу, на пре ло и поćе ло, на коми ша ње, у коло око рого џе, на којој 
жмир ка кар би ту ша, испод кое јер мо ни каш рас те же дуг ме та ру. 

Они су ми оста ви ли у насле ство веру пра ђе дов ску, крсну сла ву, пре ка ду и  
моли тву.  

Они ме при зи вљу гро бо ви ма пре да ка кои ма доди ја мук и кои се уже ље ше 
све тло сти вошта ни ца, мири са тамља на и Оче на ша.  

А у ноћи ма несна ко да зачук како ме дози вљу напре ма се да рас пре тем 
про че вље пра ђе дов ско и да при кло ним уво к прjекладу еда би одо нуд, уз пуц -
ке та ње ватре, чуо речи древ не, про му кле, пре бо ра вље не, поро бље не, оса ка ће -
не, речи прог на не пред гра бе жом туђин шти ње. 

Тргок се. 
Не дам те речи! 
Не дам то бла го! 
Не дам да их рас пу ђу ју, ква ре, пога не, рања ва ју и сати ру ново та ри ја ма, по 

кое ка ки јем новин чи на ма, теле ви зи ја ма, без бо жним шко ле ти на ма.  
Оћу да се оду прем и уско пи штим пред они јем оса ка ће ним уче ња ци ма што, 

зара ње ни (ев)роп ски јем огри зи на ма, поче ше наше речи нака ра ди ти, бога љи ти 
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и трам пља ва ти за бело свет ске угри ске, пости ђу ју ћи и сро за ва ју ћи језик ота ца 
и мате ра наши је на грди ла што личе на оче ру па не пау но ве и оне улап са ле оли -
ња ле ски та ре што лура ју ћи око туђи је авли ја тра же каку огло би ну. Од мизе ри -
је тије чан ко ли за и про да ни је душа јеже се и гаде они што су обра зли.  

Оћу да саку пим то љепо реч је, коно што квоч ка саби ра пилад под кри ла 
сво ја и да побег нем ш њиме у заклон, нада ју ћи се да ће про ћи наје зда, зара за и 
опса да туђих иска за и да у том збе гу, међу кори ца ма ово га сло ва ра, сачу вам 
делић те наше ђедо ви не, те речи од иско на и да ти их пре дам, сине мој и ћери 
моја, роде дра га чев ски, добро ду шни и прав до љу би ви, ради шни и дови тљи ви, 
бла го ча сти ви и карак тер ни, бун џи ски и непо ко ре ни, пла о ви ти и уста нич ки, 
јунач ки и сло бо дар ски, наро де бого љу би ви, роде срб ски. 

Да тувиш и у срцу носиш то бес це но бла го, у коме је ури зни чен бла го слов 
пра о та ца наши је. 

Да га чуваш ко Еван ђе ље. Јел и Еван ђе ље вели да у почет ку би Реч. 
Од наши је ста риг, слу шак те див не, топле и пит ке, сла ду ња ве и певљи ве, 

брит ке и осор љи ве, пре кор не и галат не, соч не и меке, зано сне и бого на дах ну -
те, живо пи сне и поуч не речи које срцем, за неза бо рав, турик на ови је седам сто -
ти на стра ни ца са пре ко два мили јо на слов них зна ко ва које ти дару јем, дра ги 
чита о че, с љуба вљу и жељом неу га сном да иг тувиш, у груд ма носиш и пре даш 
они ма што ће иза нас наи ћи.  
 

* 
*    * 

 
Гра ма тич ку обра ду и акцен то ва ње овог реч ни ка, на осно ву звуч них запи -

са у који ма сам ишчи тао речи и при ме ре које испи сах и раз го во ра које сам сни -
мио са мно штвом ста ра ца и ста ри ца широм Дра га че ва, од Крста ца до Гор њег 
Дуб ца, извр ши ли су др Дра го љуб Петро вић, про фе сор фило зоф ског факул те та 
у Новом Саду у пен зи ји, и др Јеле на Капу сти на, науч ни сарад ник Инсти ту та за 
срп ски језик САНУ,2  који ма дугу јем бес це но бла го дар је, а који овај реч ник при -
пре ма ју обја ви ше у Срп ском дија лек то ло шком збор ни ку  бр. __ стр___-___ у 
изда њу САНУ и Инсти ту та за срп ски језик. Тре ба ло је да га пот пи ше мо зајед -
но, али начин на који моји пре ци и ја гово ри смо (а како гово ри смо ја тако запи -
сах) није поду да ран са зацр та ним дија лек то ло шким мапа ма и са оби ча јем да 
„САНУ своја издања већ 115 година објављује под својим условима које ми не 
можемо да мењамо“ – како ме оба ве сти ше несу ђе ни коа у то ри. А буду ћи да ја не 
шћа ди јак и не мога ди јаг да поме рам ста ре међе које поста ви ше оци моји (При -
че Соло мо но ве, 22. 28)3  – то несу ђе ни ми коа у то ри овај реч ник обја ви ше без 
мене, на чему им чести там и искре но захва љу јем.  

1 Акцентовање јекавских речи урадила је Љубица Наранчић о чему детаљније на стр 
2 В. детаљније стр: 723.



Нај ср дач ни ју бла го дар ност изја вљу у јем сви ма они ма који су ми у изра ди 
овог дела, макар и у нај ма њем, пру жи ли несе бич ну помоћ при саби ра њу речи 
и њином тума че њу, али и у број ним тех нич ким  посло ви ма, а наро чи то: Мио -
дра гу Мићу Ћур чи ћу из Чач ка, рође ном у Мила то ви ћи ма; Саву Сте ва но ви ћу из 
Гора чи ћа; Миле ви Цого ље вић из Губе ре ва ца, рође ној Доста нић, у Тури ци; 
Нико ли Сто ји ћу и Јови ши Слав ко ви ћу из Гуче; Нади Сте ва но вић из Бео гра да, 
рође ној Цого ље вић, у Губе рев ци ма; Гори ци Сте ва но вић из Гора чи ћа, рође ној 
Ћур чић, у Мила то ви ћи ма; Мир ку Кова че ви ћу из Бео гра да, рође ном у Дуча ло -
ви ћи ма; Весни Јова но вић из Чач ка, рође ној Павло вић, у Живи ци; Мир ја ни 
Слав ко вић из Гуче, рође ној Јови чић, у Гра бу; моје му уну ку Јан ку Љуби чи ћу; 
Мило ра ду Мико шу Мили ће ви ћу из Гора чи ћа; Живо ти Бојо ви ћу из Бре зо ви ца, 
Бран ки Ћур чић из Мила то ви ћа, рође ној Ружи чић; Јан ку Капла ре ви ћу из Чач ка, 
рође ном у Мила то ви ћи ма; Ната ши Лепо са вић из Чач ка, Миро сла ву Гаври ло ви -
ћу из Крста ца; Миљ ку и Раји Дуњић из Негри шо ра; Вери Чеке ре вац и Нади и 
Радо ју Јова но ви ћу из Бео гра да (ћер ка ма и зету Лепе Чеке ре вац у чијој су боја -
џиј ској рад њи у Чач ку Дра га чев ке боји ле пре ђу), чоба ну Љуби во ју Милин ко ви -
ћу из Гор њег Дуб ца, Ани Дуњић из Негри шо ра, Славици Стевановић из 
Београда, рођеној у Живици. 

Прво семе овог реч ни ка засе ја мр Мари ја на Мато вић, која је још уз прво 
изда ње Кази ва ња, Чачак, 2005, сачи ни ла Реч ник мање позна тих речи, да би се 
уз тре ће изда ње (Ниш, 2012) она упи са ла сво јим Про сло вом: Дра гуљ духа (10–
11) и пого во ром: Реч лек то ра, с пошто ва њем (278). За дру ги, обим ни ји, расад -
ник овог реч ни ка заслу жан је Гво зден Ота ше вић који је, као уред ник књи ге 
Спо ме ни, дужи од живо та (Бео град, 2017), иско да се при ре ди Сло вар: Срб ски 
на срб ском (249–282). Тра га ња за дра га чев ским ста ри на ма и жубо ром тамо -
шњих речи подр жа ли су Бошко Обра до вић  реч ју уз прво изда ње Кази ва ња 
(179-182) и Дра го љуб Петро вић сво јим Напо ме на ма уз четвр то изда ње (12-13) 
и пого во ром Књи га о Срби ма којих више нема (282-288), а уз Спо ме не, дуже од 
живо та Мило сав Слав ко Пешић Про ло гом (5-29) и Дра го љуб Петро вић Пого -
во ром (235-244). 

Зго да ње овг реч ни ка сотво ри бого на да ре ни Божи дар Божо Пла зи нић 
(1954) рођен у Губе рев ци ма сво јим црте жи ма које плај ва зом и срцем натру ко -
ва, вра тив ши нашем ćећа њу неке ста ри не које бија гу пото ну ле у забо ра вље. 
Божо ва љубав ће веко ва ти међу овим кори ца ма и бити још јед но све до чан ство 
из њего ве нажње ви те умет нич ке био гра фи је: члан је УЛУС-а од 1980. годи не, 
од 1977. актив но уче ству је у ликов ном живо ту, од 2001. има ста тус истак ну тог 
умет ни ка; изла гао је  на 51 само стал ној и 630 колек тив них изло жби, у земљи и 
ино стран ству, на изло жба ма Удру же ња, изло жба ма кри ти ке, бије нал ним и дру -
гим изло жба ма у Чач ку, Нишу, Новом Саду, Бео гра ду, Загре бу, Мари бо ру, Ско -
пљу, Бито љу, Сара је ву, Тузли, Софи ји, Ката ни ји, Базе лу, Кре мо ни, Мил де бур гу, 
Коло ра до Спринг су, Вроц ла ву, Ати ни, Сао Пао лу, Рије ци, Токи ју, Кјо ту, Јоко ха -
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ми, Пари зу, Сиу дад Мек си ку, Буе нос Ајре су, Вићен ци и дру гим цен три ма; дела 
му се нала зе у свим зна чај ни јим гале ри ја ма и музе ји ма на про сто ру бив ше Југо -
сла ви је као што су: Југо сло вен ска ака де ми ја зна но сти и умјет но сти у Загре бу 
(нека да), Музеј савре ме не умет но сти у Бео гра ду, Народ ни музеј у Бео гра ду, 
Умет нич ка гале ри ја „Наде жда Петро вић“ у Чач ку, Гале ри ја савре ме не умет но -
сти у Нишу, Зави чај на гале ри ја Рав не на Коро шкем али и у два де се так гале ри -
ја у ино стран ству; добит ник је 27 награ да, међу који ма су: Награ да за 
сли кар ство на 18. међу на род ној изло жби (De Lutece) 1987.  ака де ми је зна но сти 
и умјет но сти 1987. у Загре бу, Награ да за сли кар ство 1997. на 38. Окто бар ском 
сало ну у Бео гра ду, Окто бар ска награ да Чач ка, Злат на меда ља на изло жби „Про -
лећ ни ана ле“ 2001. у Чач ку, Прва награ да на Међу на род ној изло жби мини ја ту -
ре 2012, у Гор њем Мила нов цу и дру ге. 

Недељ ко Неђо Кова че вић сво јим несе бич јем, тру дом и љуба вљу пре ма 
наши јем коре ни ма ову књи гу у цели ни типо граф ски и тех нич ки при пре ми за 
штам пу, а Зоран Јуреш је огр те кори цом. 

Црте жи фло рал не орна мен ти ке са каме них над гроб них беле га Дра га че ва 
пре у зе ти су из књи ге: Нико ла Дудић, Ста ра гро бља и над гроб ни беле зи у Срби -
ји, Бео град, 1995, чији ода бир је извр ши ла Зори ца Зла тић Ивко вић, исто ри чар 
умет но сти, осве до че ни чувар народ ног извор ног бла га. 

 
* 

*    * 
Питаш ме, роде: спо ра ди чега изар чих сил не дане и ноћи над редо ви ма 

који сле де? 
Кад ме питаш, пра во да ти кажем: мешчи ни да ћемо сачу ва ти себе ако сачу -

ва мо три вред но те које нам од ота ца оста ну ше.  
Нај пр во, ради шност која кра си ја ше прет ке наше, јер ћемо тако испу ни ти 

закон Бож ји, једу ћи љеб насу шни у зно ју лица сво е га, и избе ћи опа снос која 
пре жа оног ко доко ли чи, јер бо доко не руке ђаво ври шко упо сли!  

Потом, ако сачу ва мо језик рода сво га, без кога нас, ни ко људи ни ко наро -
да, не може бити, јел ко-гој је сагу би јо језик изгу би јо се у без на ђу, одро ди јо се 
и потро у бес по вра тју.   

И  ако сачу ва мо веру ота ца наши је којом спа ша ва мо душе наше спре ма ју -
ћи се за живот веч ни.  

Ако посу мљаш и поми слиш да је ово трој ство осу ђе но на неу спех у овом 
зло вре мју, кад се без ма ло цео свет уро тио про тив бла го ча шћа и искон ски је вред -
но та, ćети се Дави да и Голи ја та и веруј. И вера тво ја ће те спа сти ко што је 
спа сла жену Хана неј ку и ону крво то чи ву, као што је спа сла они је десет губа ва -
ца, Јаи ра и мно ге дру ге. 

Нека би овај реч ник био јед на мала упа ље на зубља луча која ће осве тли ти 
бар један кутак замра че не ризни це у којој векуе оно што нам је од ђедо ва оста -
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ну ло, јед но мало све до чан ство нашег бити са ња и један тана ни зра чак наде да 
ћемо пре ко ста ти. 

 
Дра ги чита о че, ову прегрш[т] речи, теби и тво ји ма, пре ко мене гре шног, 

шаљу оци и пра о ци тво ји за успо ме ну и сећа ње на мно га ја и мно га ја љета. 
 
Сла ва Богу за све! 
 
О Сре те њу, 2020. љета Господ ње га      
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вај словар с љуба вљу посве ћу јем успо -
ме ни на оца моје га Све то ли ка – Жар -
ка, земљо дел ца, сина Радо са вље вог, 
сина Мило је вог, сина Вићен ти је вог, 
сина Мило ра дље вог, сина Петро вог, 
сина Сте ва но вог и мај ку Југо сла ву – 
Јулу   и  у ама нет оста вљам уну ци- 
ма мои јем: Јан ку, Јова ну, Јани, Мар -
ти, Мио ни и Маг да ле ни и пра унуку 
Никши еда би  туви ли  и они ма што 
ће иза њиг доћи пре да ли, да иг не пре -
ва ре и не поро бе они који неу мор но з 
дана у-дан муч ки кују под ле под ва ле 
јези ку рода наше га нами слив ши да га 
пот ко па ју, утам ни че и урни шу.  

О



А аку за тив 
анат ана том ски 
аор аорист 
арх арха ич но 
аугм уг мен та тив 
безл без лич но 
бот бота нич ки 
вулг вул гар но 
в. виде ти 
Г гени тив 
гео гр гео граф ски 
гл гла гол(ски ) 
Д датив 
дем деми ну тив 
ж жен ски род 
заст заста ре ло 
зб збир но 
зоол зоо ло шки 
И инстру мен тал 
изр израз 
инф инфи ни тив 
јд јед ни на 
Л лока тив 
л. лице 
м мушки род 
м. место 
мед меди цин ски 
мн мно жи на 
Н номи на тив 
н. нова реч 
нео др нео д ре ђе ни вид 

непром непро мен љи во 
несв несвр ше ни вид 
об. обич но 
одм одми ла 
одр одре ђе ни вид 
оном оно ма то пе ја 
пеј пејо ра тив 
пл. т. плу ра ли ја тан тум 
пор. поро ди ца 
предл пред лог 
през пре зент 
прид при дев 
прил при лог 
реч. реч ца 
с сред њи род 
св свр ше ни вид 
св. све за 
сглт син гу ла тив 
фолк фол клор но 
 
 
 
У угла стој загра ди [ ] нала зи се одред -

ни ца чији су лик и зна че ња обич ни у 
срп ском стан дард ном јези ку.
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1 Ова одредница је преузета из пописа литературе проф. Петровића који је одатле својом вољом убацио 
у овај речник 39 речи или примера, од чега бар половина у Драгачеву не постоји, из њему знаних разлога (пре-
тпостављам: због тога што су садржане у докторској дисертацији) и оне су означене овако: (1) – па овим путем 
изјављујем да их не желим својатати.  

2 Уз благослов, у међувремену у Господу уснуле Гроздане, у речник је унето 46 речи из овог извора и оне 
су означене овако: (9). Уместо воштанице, њене речи и примери пренети су дословно. 







аба ж ‘гру ба вуне на тка ни на’. – Кад 
начи ниш  чак ши ре  од  абе,  нема  им из-
де ра. 

абај ли ја ж ‘сук не ни коњ ски или 
волуј ски покри вач’. – Баци абај ли ју пре -
ко коња, да не-озе бе. 

аба ти се -а се несв  ‘тро ши ти се од 
ноше ња, упо тре бе’. – Човек се аба ко и 
ста ро мага ре; в. тулац. 

аба џи ја м ‘кро јач оде ла од сук на 
(абе)’. – Добар аба џи ја вође кода нас ти 
је бијо Радо мир; ║ аба џи ски -а -о ‘који се 
тиче аба џи је, који се одно си на аба џи ју’. 
– Посло сам сина на аба џи ски занат и 
купи јо му алат. 

аба џи лук -илу ка м ‘аба џиј ски посао, 
занат’. – Оћу овог нај мла ђег сина да дад -
нем  на занат, нек учи аба џи лук.  

аба џи ни ца ж ‘аба џиј ска рад ња’. – Да 
се  нађе мо  око  под не  код  Радо ве аба џи -
ни це. 

абер м ‘вест, пору ка; новост’. – И он 
ти мене по ђаци ма пошље абер: така и 
така ствар; изр. ни абе ра ‘не мисли ти, не  
води ти рачу на ни о чему’. – Он ни абе ра 
што му ђеца нема ју кон ду ре, иjако е сла -
на обје ље ла ко јај це. – Сви вичу: трчи, 
уишле ти кра ве у Крсти нин купус, а он 
ни  абе ра, клај-клај, ногу пред-ногу, ништа 
што  ће  да  начи ни  вели ку  ште ту; в. ар-
киман дрит, дан дов, зао ста ја ти, исми ја -
ва ти. 

абрик то ва ти -уем несв ‘рав на ти даску 
на абрих те ру’. – Ко ти је ово вако абрик -

то во? ║ абрик то ва ње с гл им ‘рад на 
абрих те ру’. – Ене га у ради јо ни ци, абрик -
туе даску за пар тос. 

абро ви абро ва мн ‘гла си не, тра че ви’. 
– Пропадoше ове доко ли чар ке воде ћи 
абро ве. 

абро но ша м/ж ‘раз но сач гла си на, 
абро ва’.  – Љепо са ва  ти је глав на абро -
но ша поста ла. – Абро но ши ти је зво но о 
вра ту. 

аваз м ‘глас’. – Кад се Лола Тер зић 
напи је, само виш сли ку, ава за опште нема. 

aвај узв запо ма га ња. – Авај мене до 
Бога  мило га,  шта ме сна ђе пусту кука -
ви цу. 

аван ава на м ‘спра ва за туца ње шеће -
ра’. – Они има ди ја гу и аван и сту пу. 

аван зо ва ти -уeм (не)св ‘напре до ва ти 
у слу жби’. – Тај ти је опа сно аван зо во – 
догно до застав ни ка. 

ава шас -ста -о ‘бла го поре ме ћен, 
шашкаст’. – Ал он бијо ствар но мено ава -
шас. 

авет ж ‘сабласт, при ка за’. – Код гро -
бља он при ви ђо неку авет. 

aветиња м / ж ‘утва ра, при ка за, стра -
ши ло’. – Виђи га само несрећ ни и ка каки 
је, ко нека аве ти ња. – Аве ти ња му није 
рав на. 

ави јон -она м ‘ави он’. – Видиш ли ти, 
Вуја на, ави јон? 

авли ја ж ‘дво ри ште, про стор око 
куће’. – Авли ја им уљу ђе на, никад није 
забр ло же на ни зако ро ва ше на. – Мене мај -

А



ка у авли ју ћера / да не слу шам како миле 
пева. 

аво љи ти -им несв ‘неја сно, непра вил -
но изго ва ра ти неке гла со ве, шушка ти’. – 
Аво љи кад гово ри, не мош ласно да знаш 
шта збо ри. 

аврик -ика м ‘тра ву љи на, коров кроз 
који је тешко про ћи’. – Диго се аврик по 
гро бљу ко да нико жив не пре ко ста. 

аги лан -лна -о ‘пред у зи мљив; мар љив, 
вре дан’. – Жар ко ти је бијо аги лан и за 
пут, и за водо вод и ђе гој шта устре ба. 

аго ва ти агу ем несв ‘ужи ва ти, живе ти 
као ага’. – Док бија ше мла ђи и док је 
роди те љи ма ски до с леђа, баш је аго во. – 
Аго ва ће он док су му ста ри, а потље ће 
гузи ца да пита је л шта оста ло у гла ви; ║ 
аго ва ње с. – Зна мла дос за пусто мла до -
ва ње и лудо аго ва ње, а не и да мла дос 
брзо дође, а ста рос тешко про ђе. 

aда ж ‘плод на њива поред реке’. – Оно 
што роди у ади на два ес ари, горе нак не 
може ни на екта ру. 

адам ада ма м ‘круп но ли сна соб на 
биљ ка’. – Кад је виђо ада ма и еву, он пита: 
Очи ју ти, Надо, каке су ти ово воли ке 
трав ке? 

адет м ‘оби чај, нави ка; тра ди ци ја’. – 
Кол ко гој села, ноли ко и аде та има де. 

адут аду та м ‘јака кар та која доно си 
побе ду у кар та њу’. – Имам и ја аду та, вели 
Ћопо, па баци кеца на астал. 

азман азма на м ‘нераст, мушко нека -
стри ра но свињ че’. – Закла пу со за њом, д-
изви неш, ко азман за крма чом. 

азу ран -рна -о ‘уре ђен, испра ван’. – 
Је л ти азу ран муљач, бога ти?; ║ азу р но 
прил ‘исправ но, сре ђе но“. – Код њега ти 
је сва ка алат ка на свом месту, азу р на и 
кле па на, и пот кај ло ва на, све уљуд но и 
ваљат но. 

азу ри са ти -ишем св ‘дове сти нешто у 
ред, попра ви ти, спре ми ти’. – Јеси ли, дје -
те, азу ри со та кола, д-иде мо, виш да ће 
под не, да не одоц ни мо; в. јек, кари ка. 

аир ли непр ом ‘сре ћан, добар, честит, 
вре дан’. – Бијо е то аир ли чове чић, није 
му било рав на.  

аја ти ајем несв ‘води ти рачу на, бри -
ну ти о нече му’. – Не ајем ја што он бле -
си, но ми кри во што кућу сра мо ти. – 
Ништа он не-аје што му ђеца нема ју 
ваљат ну обу ћу, јок, њему е важни је д-иде 
у каван чи ну. – Не ае он што га ови рези ле 
и сва шта лажу о-њему и вели: важни је је 
Богу уго ди ти но људ ма, а ти кои га рези -
ле баш и нема ју неко место међ људ ма. 

ајван -ана м 1. ‘сто ка, живо ти ња’. – 
Само да знаш д-има де и међу људ ма ајва -
на; 2. ‘глу пан, незна ли ца, буда ла’. – Jе ли, 
ајва ну један, срам те било, што си крао 
Сре те ну гро жђе? 

ајд / ајде! реч. ‘хај де’. – Ајд – узе ше 
вепра, ајд – узе ше пше ни цу, ал кад дођо -
ше за кра ву, реко: Не дам, па уби те! – 
Ајде, дје те, пој тај, смр че се! 

ајдук -ука м 1. ‘нате га, напра ва од јед -
не врсте тикве (врг) којом се извла чи 
раки ја из буре та’. – Ене ти ајду ка на поли -
ци у-подру му, ток ни дер поки њу раки је;  
2. ‘одмет ник, јунак који се борио про тив 
тур ског зулу ма и био зачет ник побу не и 
сло бо де’. – Рече Слав ка кад му е ćекла 
пупак да ће то ајдук да бид не; 3.‘пљач -
каш, беза ко ник’. – Дошли ајду ци да ти 
све опљач ка ју, а кажу како је то, беја ги, 
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откуп; в. ајду чи ја; изр. ~ жена ‘спо соб на 
жена, добра дома ћи ца’. – Она ти је спо -
соб на за десет, ајдук жена; ║ ајду чи на м 
аугм. – Био је он ајду чи на, није му било 
рав не ода вле до Баба ји ћа Љига; ║ ајду -
чић -ића м хип. – Расте ова тикви ца у леп 
ајду чић; ║ ајдуч ки -а -о; ~ тра ва.  – Ми 
ти ајдуч ку тра ву зове мо и сто ли сник или 
спо риш. – Иć, што ти је био добар ајдуч -
ки ћевап; ║ ајдуч ки прил. – Поглед ну га 
попре ко, нако ајдуч ки. 

ајду ко ва ти -уем несв ‘бити хај дук, 
бави ти се хај ду чи јом’. – Он ти је ајду ко -
во пе-шес годи на. 

ајду чи ја ж пеј. ‘насил но оти ма ње, 
пљач ка’. – Ма није ти то бијо ника ки 
откуп но чиста ајду чи ја. –У она тешка 
вре ме на беше ајду чи је, па е сва ки дома -
ћин води јо рачун како да се сачу ва од 
таки јег људи. 

ајка ж ‘хај ка, поте ра’; в. поби ти. 
ајлук ајлу ка м ‘надок на да, пла та’. – 

Ал и њему мораш при зна ти мено ајлу ка 
за дан гу бу; изр. Слу га без ајлу ка ‘чеља де 
у кући које се ништа не пита, а сви му 
запо ве да ју’. 

ајс ну ти -нем св ‘уда ри ти, одгур ну ти 
неко га’ – Кад му није вре ђе ло гово ри ти, 
он га ајс ну и то, нако, мушки. 

ака ти ачем несв ‘вика ти, гала ми ти; 
пра ви ти неред’. –  Ова ђеца пова здан ачу 
и гала ме. 

ака ти се акам се несв ‘мота ти се, упу -
шта ти се у бесми сле не посло ве, тро ши ти 
се’.  –  Не  могу  више  да  се  акам з буда -
ла ма.   

акну ти акнем св ‘баци ти, одба ци ти’. 
– Кад сти го смо у авли ју, он нако душман -
ски акну оне алат ке с раме на, а Момир 
му вели: „Немо тако, поштуј алат, он ти 
је про ду же на рука, он те љебом рани, 
чувај га, држи га у суво ти, оштри га, под -
ма жи оно што се под ма зуе“.  – Кад је 
уишо у-кућу с оним нару чом дрва, он иг 
акну прет-шпо рет ко да е сума нут. 

ако бог да прил ‘куда, камо – с бож јим 
бла го сло вом’. – Ми ћемо, ако бог да, на 
Ваве де ње д-иде мо цркви да се при че сти -
мо; в. кобог да.  

аков ако ва м ‘ста рин ска мера за теч -
ност, 50л’. – И ми ти поње смо у при ја те -
ље пече ног овна и аков вина. 

акреп акре па м ‘злоб на, зави дљи ва 
осо ба’. – Она се потре ви ла меро дав на, 
вала Богу, каких све акре па има, да Бок 
сачу вај. 

акта ти се акће се несв  ‘ради ти бесми -
сле не посло ве’. – Загу ље но то ко мазга, 
само се акће по судо ви ма брез везе. 

ала ж 1. ‘неман, чудо ви ште’. – Наја -
ши ла га она ала, ника ко да се иско бе ља; 
2. ‘неза ја жљив човек’. – Зину ла му ала: 
да може, згра би јо би све; ║ алав -а -о 
‘похле пан, хала пљив, неза ја жљив’. – 
Немо да бид неш алав но сме ран; ║ ало -
вит ало ви та -о ‘похле пан, неза сит’. – Он 
ти је бијо ало вит: да е мого, купи јо би 
пола Дра га че ва. 

алал ала ла м а. ‘сва ка част, чести там, 
бра во’. – Алал ти вера, дома ћи не!; б. ‘са 
сре ћом, бла го сло ве но’. – Еве ти ово, син -
ко, и нек ти је алал; в. арам. 

ала ли ти ала лим св ‘покло ни ти; опро -
сти ти (обич но неки дуг). – Биће ти јев ти -
ни је да му то ала лиш него да га тужиш 
или да га мла тиш. 

ала му ња м/ж ‘ветро пир, нео збиљ на 
осо ба’. – Не бру кај се више, ала му њо јед -
на; ║  ала му њас -ста -о 1. ‘брзо плет, сум -
њи вог карак те ра’. – Он ти је дошо нако 
ала му њас, не веруј му мло го. – Види се 
да е ала му њас, тури јо се на очу ри ну. 

ала па ча / арла па ча ж ‘жена дуга јези -
ка, скло на ого ва ра њу и шире њу гла си на’. 
– То ти је ала па ча број један у целом селу. 
– Да е нека арла па ча, ко но што има, 
ишчу по би јој језик. 

ала пљив ала пљи ва -о ‘про ждр љив’. –  
Бојо сам се да се не-уда ви кол ко е бијо 
ала пљив; ║ ала пљи во прил ‘про ждр љи -
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во, хала пљи во‘. – Он ала пљи во при гра би 
ону теп си ју пре да се, ништа што су гости 
туј нак. 

алат ала та м ‘коњ риђо-црве не дла ке’. 
– Про ђе Божо јашу ћи на оном њего вом 
ала ту. 

алат ала та м ‘при бор, напра ве за оба -
вља ње поје ди них посло ва’. – Знаш како е 
каза но: брез ала та нема зана та.  

алат ка ж ‘један комад ала та’. – Он је 
вољо да при ку пи поне ку алат ку, д-има, да 
не зај ма; ║ алат ки ца ж дем. – И ђеци је 
при ба вљо алат ки це: вили це, моти чи цу, 
ćекир че. 

алва лук -алу ка м ‘чашћа ва ње због 
какве при но ве или купо ви не’. – Ко да 
видим сли ке оног наро да што е дола зио 
јутрос на чести та ње и алва лук. 

алев але ва -о ‘црвен’. – Обо ји ла ми 
Лепа боја џин ка пре ђу у але во, испа ло 
мло го згод но;║ ален але на -о ‘исто’. – За-
плам ће ла  се  у  обра зи ма ко  але на  папри ка. 

але ње ти -ним несв ‘црве не ти’. – Кад 
га е пито јесте ли ишли на Мило ра дље ву 
тре шњу без пита ња, они поче ше але ње -
ти, а очи це им завод ње ше. 

али ти алим (не)св ‘сили ти се, бити 
похле пан’. – Кажи му да не али, неће му 
то на добро изи ћи. – Никад немој, бла го 
ђеду, да алиш, јел је каза но: Не поже ли 
туђе. 

алка ж а. ‘метал на, окру гла кари ка у 
лан цу’. – Пукла алка – пуко ланац  (в. 
21/2, стр.70); б. ‘вели ка метал на кари ка 
која се бику ста вља у нос кад се води’. – 
Тури ли бику алку и јопет га једва нато ва -
ри смо на трак тор; ║ алки ца ж дем. – Про -
бу ши ли мојој уну ки уве та па јој место 
мин ђу ша тури ли алки це.   

ало ван -вна -о в. алав. – Нису ти они 
алов ни ни неке изели це. 

ало вит в. ала. 
алу га ж ‘коров’. – Дур ну ла им се алу -

га, не мош да при ђеш њиној кући, дале ко 
било. 

аљав -а -о ‘аљкав, неу ре дан’. – Дошо 
задру зи нако аљав, па грд но виђе ти. 

аља ву ра ж ‘неу ред на, аљка ва жена’. 
– Ђе нађе ону аља ву ру, кумим те Богом 
једи ни јем. 

аљи на ж ‘жен ски јед но дел ни одев ни 
пред мет’. – Саши ла ми Јула аљи ну на цви -
кле; ║ аљи ни ца ж дем. – Виђи како е 
Пери ној уну ци згод на аљи ни ца; ║ аљин -
ка ж ‘одев ни пред мет’. – Саши ла сам на 
ову маши ну Бога питај кол ко кое ка киг 
аљин ки; ║ аљин че аљин че та дем од аљи -
на – Виђи како мојој уну чи ци стои аљин -
че, ко сали ве но. – Купи ла јој кума аљин -
че, само да виш како јој при ли чи; ║ 
аљин чи ца ж дем. – Оди, душо баби на, 
да ви[ди]ш каку сам ти аљин чи цу наба -
ви ла. 

аљи не ж мн ‘посте љи на’. – Поски дај, 
дје те, с кре ве та аљи не, да иг пре пе ре мо, 
при ми че се сла ва. 

ам м ‘опрема (од каи ше ва) за упре за -
ње коња’. – Оће ам да прсне, а коњ од 
тере та јек ће ко неки иксан. 

ама лин м ‘носач, који ради терет не 
посло ве’. – Запи њем ко ама лин з-дана у-
дан еда би зако пи шти јо кол ко било, ал 
мала вај да, љеба ми и соли, горо ко ова 
цига ра ако те сла го ич. 

аман реч ‘баш, тек, упра во’. – Беше 
Тозо одврк но, аман ста со за шко лу, заи -
гра се и нека ко упа не у они базен с осо -
чи ном; в. гри ва. 

аман! узв ‘пре кли ња ње, вапај (побо -
гу! забо га! ако Бога знаш!)’. – Аман, чове -
че Бож ји, ушу ти јед ном, доса ди и Богу и 
наро ду; ║ аман-заман ‘и с т о ’ . – Аман 
заман, немој ми пре ме ђа ва ти више, ако 
Бога знаш. 

ама нет м ‘завет пре да ка, све ти ња; 
пред мет, пре по ру ка која се даје на чува -
ње’. – Оста ви јо му ама нет да му спо диг -
не спо мен за годи шњи цу и да му макар 
три пут годи шње изи ђе на-гроб и запа ли 
све ћу. – Нашо ђедо неђе да је неки Мемед 
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ефен ди ја Спа ић оста вио ама нет: Што 
поми њеш про шлос мени / Та пре да мном 
јасно стои / Ја позна ем пори је кло / Пра о -
та ца,  дје да мојиг / И ја чуем гла се што 
иг /  С њина гро ба ветар вине / Србин 
буди, чедо наше / Или про клет био, сине! 

ама ни са ти -шем (не)св ‘опро сти ти, 
отпи са ти’. – Ама ни ши му то и глај се 
посла, и-нако он то нема од чега да ти 
вра ти, а не мош му узе ти душу. 

амбар м ‘дрве на згра да, оста ва за зрна -
сту хра ну’. – У амба ру смо има ли прје ćе -
ке, башка за пше ни цу, башка за јечам, раж, 
зоб и пасуљ. 

амбис м ‘без дан, понор про ва ли ја’. – 
Кад је пот пу шти јо кола, спа не му буре и 
оде нани же у онај амбис: није од њега 
ништа оста ло. 

амбу ља ж ‘тор бе ти на, про сјач ка тор -
ба’. – У том наи ђе Здрав ка Пла зин ска с 
оном њеном амбу љом, те јој турик кесу 
бра шна, севап је. – У Циган ке црн образ, 
ал пуна амбу ља. 

ами но ва ти -уем св ‘одо бри ти, потвр -
ди ти, сагла си ти се; похва ли ти’. – Ови пар -
ти ја ши само ами ну ју, ни абе ра што иде -
мо з дана у дан у про пас. 

амрел -ела м ‘кишо бран’. – Није ти 
ондак било пеле ри на ни амре ла, но 
киснеш, ко те пита; ║ амре лић -ића м дем. 
– Не види се испод амре ли ћа; ║ амрел че 
-ета с. – Ђе сте ми зату ри ли оно мое 
амрел че? ║ амрел чи на м аугм. – Џаба си 
носио ту амрел чи ну кад не мож да се 
раши ри; ║ амрел чић -ића /-ића м дем. – 
Купи ђете ту један амрел чић на ваше ру.                           

ан св. ‘чим, уско ро’. – Ан се уда ла, 
ома е затруд ње ла. 

андаћ -аћа м ‘изва ђе на утро ба брав -
че та’. – Ми онај андаћ затр па мо у-ђубре, 
да не раз вла че керад; в. чере чи ти. 

андрак м а. ‘нево ља, несре ћа, зло’. – 
Кои ти је андрак, те си пови љо начи сто, 
ко да ниси наше горе лис?; б. ‘ђаво, нечи -

ста сила’. – Ува ти јо га неки андрак, ниђе 
да се сми ри не може.  

андро мо ље ж мн ‘неке сит ни це, дран -
гу ли је’. – Наби ла неке андро мо ље у вијо -
ку, не зна јој се часног крста, не могу да 
нађем букви цу. 

анђо -ела м ‘анђео‘. – Мили на е 
поглед ну ти, ко да је сишо анђо с неба; ║ 
анђе лак -лка м дем. – Еве га мој слат ки 
анђе лак дошо код бабе; ║ анђел че -елче -
та с. – Оно Роси но дје те ко неко анђел че; 
║анђел чић -ића / -ића м дем. – Онај Ико -
ди нов анђел чић пје ва ко сла вуј; ║ анђел -
ски -а -о ‘који се тиче анђе ла, који при -
па да анђе ли ма’. – Она ђечи ца има ју 
анђел ске очи це; ║ анђел ски прил 
‘лепо, као анђе ли’. – Она ђечи ца пје -
ва ју анђел ски. 

анте ри ја ж ‘врста гор ње оде ће с 
дугач ким рука ви ма’. – Ђедо имо и анте -
ри ју и вер мен;  ║  анте ри ца ж дем. – Нару -
чио ђедо уну ку анте ри цу. 

апе ра тор м ‘хирург’. – Он ти је у бол -
ни ци, сад је у Бож јим и апе ра то ро вим 
рука ма, у уто р ник ће да се апе ри ше. 

апе тит -ита м ‘жеља за јелом, 
јешност’. – Кад он једе нако слат ко, и ја 
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доби јем апе тит; ║ апе ти тли прил ‘са задо -
вољ ством (чини ти нешто)’. – Мај шта да 
ради,  ради  нако апе ти тли; в. велер, гун -
ђа ти. 

апи ти апим св ‘укра сти, згра би ти’. – 
И оно вече, он се повра ти и апи ми вла -
чег из кана та; в. освр ћа ти се. 

апс м ‘затвор, там ни ца“. – Њега ти 
ћера ло у апс кад гој Тито нами не вамо од 
Љига пре ма Чач ку. 

апса на -ане ж ‘про сто ри ја за затво ре -
ни ке, затвор’. – Апса на била одма доље 
ниже општи не. 

апсец апсе ца м ‘пред мет који се поту -
ра испод даске, баски је, ради њено га лак -
шег про ки ва ња (да се услед вибри ра ња 
избег не кри вље ње ексе ра)’. – Еве ти буда -
ка, окре ни ушник ко апсец те ми апсе цуј. 

апсе цо ва ти -уем несв ‘поста ви ти, 
поту ри ти апсец’; в. горе апсец; ║ апсе цо -
ва ње с гл. им. – Не може та летва да се 
укуе без апсе цо ва ња, виш како ти подрк -
та ва.  

апси ти -им несв ‘хап си ти, лиша ва ти 
сло бо де’. – Апси ли су весе лог Обра да кој 
зна кол ко пута, ал није мого да им шути, 
но чим изи ђе, он јопет лане спро ћу њиг. 

апто ви на ж бот ‘коров ска биљ ка, бур -
јан Sam bu cus ebu lus’ – Ону апто ви ну ни 
сто ка неће д-оку си. – Нема туј нак ништа 
да роди, све пре сво и ла апто ви на. 

арам ара ма м ‘кле тва, про клет ство’. – 
Кад су се сва ди ли, он баци моти ку и рече 
му:  Арам ти била моја заму ка и мој зној. 
– Боље с ала лом но с ара мом. 

арам ба ша м ‘вођа хај дуч ке дру жи не, 
хра бар човек’. – Рече Слав ка Бран ко ва, 
кад му е оćе кла пупак, да ће то арам ба ша 
да бид не. 

арап ка ж ‘врста кру шке’. – Ову арап -
ку више куће ти је поса ди јо још мој пра -
ђед. 

ара ти арам несв ‘кра сти, оти ма ти’. – 
Ова влас зна нај бо ље да ара и пљач ка 
народ. 

арач ара ча м ‘порез’. – Уве ли су арач 
на сва шта, није чудо што народ бежи из 
села. 

аргат арга та м ‘рад ник на тешким 
физич ким посло ви ма за малу надок на ду’. 
– Радик воли ке годи не ко аргат за ниђе 
ништа. 

арга тлук -атлу ка м ‘при си лан рад за 
малу надок на ду’. – Оти шо ми син у арга -
тлук, на ту враж ју акци ју, неђе тамо у Сла -
во ни ју; веле добро вољ но, ал ако не 
до[ђе]ш – нае бо си. 

арга то ва ти -уем несв ‘бити на при -
нуд ном раду, радити скоро џабе’. – Е, ми 
смо ти беја ги ишли добро вољ но на акци -
је; мого си да бираш – на акци ју ил на 
кулук; а и јед но и дру го ти  се  сво ди  на  
ону народ ну: Арга то вак три годи не дана 
/ Не зара дик на ноге опан ке. 

арен да ж ‘обра ди ва земља заку пље на 
на годи ну дана’. – Узи мо и под арен ду и 
напо ла па ника ко да се овај ди.  

ари ја ж ‘начин пева ња, мело ди ја’. – 
Да-[вид]иш ти каку ари ју има сла вуј, да 
не мош да се наслу шаш од љепо те. 

арки ман дрит -ита м ‘нај ви ши све ште -
но мо на шки чин осим вла ди ке, архи ман -
дрит’. – Арки ман дри та Геор ги ја про ће ра -
ли ови ништа ци, ни абе ра што е шесет 
годи на слу жи јо Богу и наро ду. 

арла у ка ти -аучем несв ‘урла ти, зави -
ја ти, пре гла сно се огла ша ва ти’. – Ене Јово 
и Перо пија ни, арла у чу гор на путу; ║ 
арла ук ну ти -аук нем св. – Дошло ми било 
да арла ук нем, да се чуе до неба. 

арла у џа ж ‘олу ји на, мећа ва, невре ме’. 
– Кад нас је смо та ла она арла у џа, мишља -
смо да неће мо живи сти ћи кући. 

армо ни ка ж ‘музич ки инстру ме нат, 
хар мо ни ка’. – Под рого џом, на којој сија 
кар би ту ша, Дани ло армо ни каш рас те же 
армо ни ку. 

армо ни каш -аша м ‘сви рач на хар мо -
ни ци, хар мо ни каш’. – Бија гу ондак Мио -
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драг и Петро ни је глав ни армо ни ка ши у 
нашем кра ју; в. армо ни ка. 

арпа џик -аџи ка м ‘семе лука’. – Куп -
де ми на ваше ру мено арпа џи ка да поси -
је мо макар јед ну лију.   

арти ја ж ‘папир, хар ти ја’. – Он ти 
ондак узе дивит и арти ју, па му напи са 
све по реду како смо и шта ради мо; ║ 
арти ја ни -а -о ‘који је од хар ти је’. – Дад -
нем ја весе лој Здрав ци  пуну ону вели ку 
арти ја ну кесу бра шна (7: 123).  

арум м 1. ‘ћудљив коњ, који неће да 
вуче’. – Није умљо, него пре то ва ро коња 
и начи ни од наког коња ару ма и сад, чим 
узбр ди ца, он се про пи ње, дођу му неке 
лут ке, неће ни да гло не,  а камо ли да зап -
не, па да га ćечеш на кома де; 2. ‘сво је -
глав, хиро вит човек’. – Арум је он, ако је 
реко да неће, не моли га; ║ ару мас -ста -о 
‘сво је глав, хиро вит’. – И Перов левак бијо 
по мено ару мас; ║ арум чи на м аугм. од 
арум. – То ти је била арум чи на, џига ри це 
ми је појо; ║ арум чић арум чи ћа м дем. – 
Дај де ми један пру тић да овог арум чи ћа 
нешто при пи там. 

арчи ти (се) -им (се) ‘тро ши ти (се) пре -
ко мере’. – Знаш како ти је у сељач кој 
кући: дрва се арче и љети и зими ко и ми 
што се арчи мо, држ тамо, држ вамо пова -
здан. 

аршин -ина м ‘древ на мера за дужи -
ну (раз мак од врха прсти ју руке до раме -
на)’. – Знаш како пје ва гу за ону дебе лу 
жену: аршин дуга – два широ ка. 

аршла ма -аме ж ‘вари је тет тре шње’. 
– Има ли ми у-пољу аршла му, сва ке годи -
не рађа ла ко кити на. 

аршов -ова м ‘алат ка за риља ње 
земље, ашов’. – Три аршо ва у дуби ну се 
риља ло за вино град; изр. Мло го аршо ва 
тре ба док се исти на сара ни; ║ аршов -
чи на м пеј. – И кад умрем, нато ва ри ће 
ми неку аршов чи ну да, кажу, ни тамо не 
бид нем докон; ║  аршов чић -ића / -ића м 
дем. – Ђедо нам неђе нашо неке мале 

аршов чи ће па и ми ишли баја ги да му 
помо же мо риља ти.  

асна асне ж ‘корист’. – Ника ке асне 
од држа ве нисам виђо за мог вје ка; ║ 
асни ца ж дем в. зау ва ри ца – Асни ца е 
кол ко било да при по мог нем ђеци вако 
мато ра. 

аспи да ж ‘зла жена’. – Оној аспи ди би 
тре ба ло  зати сну ти  уста, да не лаe ко ке-
ру ша. 

астал -ала м ‘сто’. – Поćе да смо за 
астал и они изње ше послу же ње, све ред -
но; ║  астал чи на ж аугм. – Гле до сам код 
Мића астал чи ну: то су у собу могла уње -
ти тро ји ца ил четво ри ца; ║ астал чић -ића 
/ -ића м дем. – Поćе да ли ми за оним астал -
чи ћом и сна ји ца одма изне се слат ко и 
раки ју; в. сира ли ца; ║ астал ски -а -о ‘који 
се тиче аста ла, који се одно си на астал’; ~ 
сат ‘сто ни часов ник’. – У вре ме оно били 
су модер ни астал ски сато ви, како су иг 
зва ли, иако иг је рет ко ко држо на аста лу, 
но е обич но ста јо на спе ци јал но изра ђе -
ној поли чи ци, а нај че шће су га држа ли у 
спе ци јал ној кући ци са уста кље ним вра -
тан ци ма, која е виси ла на зиду наспрам 
про зо ра; ~ чар шов  ‘плат не ни пре кри вач 
на сто лу’. – О сла ви и о обе ти ни мај ка 
тури везен уштир кан и испе глан астал ски 
чар шов, па вазлу с цве ћом, па чирак с 
ружом; в. сат, чар шов. 

асу ра ж ‘про стир ка од рого за, трске 
или шаше’. – Они туре асу ре спо ред кре -
ве та да не ста неш босом ногом на пар тос; 
║ асу ри ца ж дем од асу ра. 

ат м ‘добар коњ, обич но арап ске 
пасми не’. – Имо е Љуби ша Савић ата, 
није му било рав не; изр. За добрим атом 
се пра ши на диже. 

атаљ м ‘неу ре дан човек, одр па нац’. – 
Про ђе онај атаљ, висе му дро ње, реко би 
је пла ши ло а јок иксан. 

ата маљ м ‘инва лид, богаљ’. – Ниђе 
да видиш отре си та чове ка: све ата маљ до 
ата ма ља. 
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атар м ‘сео ско под руч је’. – Има ли 
шта ново у вашем ата ру? 

атер м ‘обзир, љубав’. – Учи њег то, 
нако, из ате ра, а ни лјек ми није било до 
тога; в. пишо ра, прцо ка. 

атре са -есе ж ‘адре са’. – Посло ми 
писмо, ал тури јо погре шну атре су, па му 
се вра ти ло те је моро да га пре а тре си ра. 

атре си ра ти -еси рам (не)св ‘озна чи ти 
адре су, адре си ра ти’. – Мораш, вели ми, 
д-атре си раш писмо лати ни цом јел тамо 
не зна ју ћири ли цу. 

ату ла ж а. ‘узду жна гре да која се осла -
ња на сту бо ве у осно ви сала ша’. – Истру -
го сам оба дви је ату ле за салаш од гра ни -
че ви не; б. ‘гре ди ца испод каце, буре та’. – 
Под свим каца ма и бурад ма, оба ве зно стое 
ату ле, оне ти чува ју судо ве да не пову чу 
вла гу од земље.  

аут њак, об. мн, м ‘опа нак од ислу же -
не ками он ске гуме’. – Милан Сата ра е 
пра ви јо аут ња ке, ене му куће код Јоро ви -
ћа гро бља.  

ачи ти се ачим се несв ‘живе ти без оба -
ве за, лудо ва ти’. – Вала доста су се и ачи -
ли, вакат је да се при ми ре. 

аџи ја м/ж ‘хаџи ја’. – Он ти је оби шо 
сва све та места у Све тој Земљи и тако 
посто аџи ја. 

аџи лук аџи лу ка м ‘хаџи лук’. – Ишо 
са женом у аџи лук и каже: Сад кад сам 
препипo сва ку сто пу Господ њу што е 
запи са на у Еван ђе љу, не жалим д-умрем. 

аши ко ва ти -уем несв ‘води ти љубав -
ни раз го вор, удва ра ти се’. – Аши ко вак три 
годи не дана / И дола зик дра гој под про -
зо ре; ║ аши ко ва ње с. – Вели баша да 
никад није зна ла шта е то аши ко ва ње. 

ашлук ашлу ка м 1. ‘новац за тро шак, 
џепа рац’. – Кад гођ смо пола зи ли на сабор 
ил вашер, дад не нам ђедо по мено ашлу -
ка; 2. ‘део запре жних кола у који је уре за -
но лежи ште за осо ви ну’. – За ашлук се 
цуго ви ма при чвр шћи ва сови на. 

ашчи ја м / ж ‘глав ни кувар, кува ри ца 
при већим оку пља њи ма (сла ве, свад бе)’. 
– Јован ти је бијо глав ни ашчи ја на свад -
ба ма, он кад начи ни купус – има прсте да 
пој деш; ║ ашчи[н]ски -а -о об. у изр. ~ 
дар; в. кутља ча.

3. АТУЛА
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баба ж 1. ‘ста ра жена’. – Ете тра жи те 
нека баба; 2. ‘оче ва и мај чи на мај ка’. –  
Баба нам је чини ла све на вољу и шти ти -
ла нас; 3. ‘жени на мај ка, ташта’. – Спре -
ма се зет да доче ка бабу; ║ бабац бап ца 
хип ‘баба’. – Каже ђедо: не би знао ђе то 
сто ји док не питам оног мог бап ца; ║ бабе -
ти на ж пеј ‘баба’. – Она бабе ти на јопет 
нешто џака; ║  баби ца ж дем хип 1. ‘баба’. 
– Идем да видим шта ми ради она моја 
баби ца. – Има моја баби ца слат ко од 
виша ња, од шум скиг јаго да, од купи на (7: 
147); 2. ‘жена која пома же при поро ђа ју, 
аку шер ка’. – Њему ти је баби ца била 
Слав ка Бран ко ва, она му оćе кла пупак 
косом од девет шака, да, бак сем, бид не 
добар косач; ║ бап че -ета ж хип. – Сестра 
и ја се сва ђа ле која ће да ćед не код бап че -
та у кри ла; ║ баша ж ‘и с т о ’ . – Одок ја 
да помо жем баши д-опле вим лук. – Шта 
е било, башо, кумим те Богом? Ништа ме 
не питај: јопет Миљ ка роди ла жен ско 
ђету ри ште. – При ча баша како е нека гово -
ри ла: не знаш ти, мај ко, како е тешко 
роди ти дје те. 

баба ра ж ‘игла са вели ким уши ма, за 
про ши ва ње гру бих тка ни на’ – Набав те ми, 
ђецо, баба ру да могу у њу д-уву чем руди -
цу кад тре ба д-окр пим чара пе. 

баби не -ина ж мн ‘ста ри оби чај одла -
ска у госте пово дом рође ња дете та уз 
ноше ње при клад них даро ва, покло на 
ново ро ђен че ту и поро ди љи’. – Ја сам ти 
њему бијо на баби на ма при је седам де сет 
годи на. 

баб ње ти -и безл несв 1. ‘одзва ња ти, 
буб ња ти’. – Још ми баб њи у уве ти ма од 
тру ба ча; 2. ‘тући, мла ти ти’. – Баб њи га, 
ал не пома же: оће да бид не ништак. 

бабо -а м ‘отац’. – Бабо ће се о томе ш 
њима дого во ри ти, а ти глај свој посо; ║  
бабов -а -о ‘који при па да бабу’. – Не забо -
ра ви, дје те, да ти је  бабов образ нај пре ча 
бри га. 

бабо ви на м ‘оче ви на, има ње насле ђе -
но од оца’. – То е моја бабо ви на, не би је 
про до за сва бла га ово га св је та; в. моба. 

бабу ра ж в. бобо ша ра. 
бавр ља ти -ам несв ‘тума ра ти, тешко 

ићи’. – Бавр ља весел ни ца нешто пова здан, 
не стае ко да се не ваља. 

бага те ла -еле ж ‘мала вред ност, оно 
што је без вред но’. – Дадо смо ком пир 
бага те ла, нема до смо ђе да га скло ни мо и 
ува ти ше нам пре куп ци вур сат. 

бага те ли са ти -шем св ‘одре ћи се зах -
те ва за надок на ду ште те, отпи са ти’. – 
Бага те ли со сам му то што е покро, нек му 
е Богом про сто, ал сам му соп шти јо да ми 
више на има ње није кора чи јо. 

бага ће ла ж ‘оште ће на, гото во неу по -
тре бљи ва ствар’. – Шта си ми доњо ту 
бага ће лу, који ће ми кри вак, видиш да није 
ни за шта, ниси ћорав? 

багла ма -аме ж ‘метал ни оков (обич -
но на вра ти ма и про зо ри ма)’. – Ниси мого 
да га одго во риш да се отка ни ода-ње, 
мешчи ни да си га закљу чо у-подрум, раз -
ва ли јо би багла ме.  

Б



багла ти -ам несв ‘неве што, лоше ради -
ти’. – Ма не може он то д-ура ди, багла 
нешто брез-везе. 

багљо -а м ‘човек боле сних ногу’. – 
Ти и онај багљо сте врсни ци, он, нако 
багљав, коси, а ти нећеш ни кра ве да при -
чу ваш; ║ багљав -а -о ‘оште ће них ногу, 
тешко покре тан’. – И он ти је, нако 
багљав, по цео бого вет ни дан ради јо; в. 
чкр бав. 

багра ж ‘људ ски отпад, морал ни 
талог, олош’. – Од таки јег багри немаш 
се чему дру гом ни нада ти. 

багрен м бот ‘дрво Robi nia pse u do a ca -
cia’; в. ћувик; ║ багре нов -a -o ‘који je од 
багре ма’. – Испо би јо сам багре но ве дире -
ке око авли је па ћу да е загра дим летвом;  
║ багре нић -ића м дем. – Како оćе кок онај 
багрен, поче ше да ничу багре ни ћи, пра ва 
напас; ║ багрен чић -ића / -ића м дем. – 
Мили во е ве овце обр шће ле Саво ве багрен -
чи ће.  

багре но вак  м ‘штап, опла вак (в.)’. – 
Додај ми, бла го ђеду, онај багре но вак 
одан ле.  

багре но ви на ж ‘багре но во дрво, гра -
ђа’; в. неак, паоц, тра и са ти. 

багре њак -ака м ‘тле покри ве но багре -
мо вим дрве ћем’. – Земај ле ти је имо путић 
кроз Стан ко ви ћа багре њак, она мо к-шко -
ли, сад све зара сло, а и шко ле одав но 
нема. 

бада ва прил ‘џабе, без накна де’. – 
Бада ва си ишо у шко лу те дан гу би јо, кад 
то не знаш. – Бада ва сте доби ли, бада ва и 
дај те. – Бада ва ти је добро ćеме кад је рђа -
во ора ње. 

бада ва џи са ти -аџи шем несв ‘бити до-
кон, бес по сли чи ти’. – Бада ва џи шу пова -
здан пред задру гом,  ćеде на пра зним гај -
ба ма  и лижу оно мла ко пиво. 

бадањ бад ња м ‘вели ка дрве на цев из 
које вода уда ра у пера воде нич ког кола’. – 
Бадањ на Дра гу ти но вој воде ни ци ниси 
могo д-обу ва тиш рука ма, а бијо е дуга чак 

пре ко шес метaра и на дну е имо ципун 
кроз кои бије вода у пера од кола. 

бад на чи ца / бад ња чи ца ж ‘пога ча 
која се меси на Бад њи дан, чесни ца’ (1). 

бад њак м ‘хра сто во дрво које се на 
Бад ње вече уно си у кућу’. – При ćечи бад -
ња ка, на бад ње јутро, пре кр стиш се и 
кажеш: Добро јутро, бад ња че, и честит ти 
Божић.  

бад ња ра ж ‘воде ни ца пото ча ра са бад -
њем’. – Изнад воде ни це имаш јаз коим се 
вода из пото ка навра ти и ондак нани же 
иде у бадањ кои има дуге коно каца, само 
што е ужи и дужи, а на дну бад ња е ципун 
кроз кои бије млаз воде те окре ће коло за 
кое је при чвр шће на сови на, а за сови ну 
гор њи камен кои меље жито;  в. бадањ. 

база ти базам несв ‘лута ти без циља, 
ски та ти’. – Узми се у-памет, чове че Бож -
ји, ради нешто, немо само база ти, про ђе 
ти мла дос у ништа. 

базва ж ‘врста кру шке’ (1). 
базвр кан -рка на м ‘доко ли чар, бес по -

сли чар’. – И то су ти базвр ка ни што зуе 
пова здан доко ни ко муши ца по пра зној 
ћупа ри. 

базвр ка ти базвр кам / базвр чем несв 
‘доко ли чи ти, бес по сли чи ти’. – Она лен -
чу га пова здан базвр че пред задру гом на 
Поро ти на ма; ║ базвр ка ње с гл. им. – Од 
базвр ка ња нико вај де није виђо. 

базди ти -им несв ‘зау да ра ти, шири ти 
непри ја тан мирис’. – Не могу више да 
под не сем како базди на раки чи ну. 

баја ги реч. ‘коба ја ги’. – Он баја ги 
неки дома ћин, а оду ста ви јо да сла ви обе -
ти ну. 

бајат баја та -о ‘око рео;  пре кри ла га 
пле сан, буђ’. –  Оћу  ли овај баја ти љеб  
да бацим  крма чи  ил  да  ти  кувам  по-
па ру? 

баја ти -ем несв ‘вра ча ти’. – Кад брав -
че ује де зми ја, зов ну ко зна да баја; ║  баја -
ње  гл. им ‘вра ча ње’. – Зва ли Тико ми ра 
да врши баја ње кад је овци оте кло виме. 
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бај бок бај бо ка м ‘затвор’. – Оти шо ти 
Вељо у бај бок, има више од годи ну дана. 

ба(ј)ино вац -овца м ‘врста дува на’. – 
Наба вио Милин ко Пје вац баји нов ца, није 
одво јио од ерце гов ца. 

бај лаг м ‘уме так, закр па која се ста -
вља на рупу изме ђу уну тра шње и спо ља -
шње гуме на точ ко ви ма’. – Имаш ли пар -
че гуме да ми дад неш да поту рим бај лаг, 
раćе кок гуму од гума ра бе на неки чапор, 
ништа ми не вре ди што сам уну тар њу окр -
пи јо кад је спољ на рацје пље на 

бај ла го ва ти -уем (не)св ‘ста ви ти бај -
лаг’. – Одње бај лаг да бај ла гуе гуму на 
трак то ру, раćе ко е на неки враг. 

бајц м ‘пре маз за дрво’. – Кад се начи -
ни наме штај, он се пре ма зуе бај цом и онда 
то љеп ше бид не. 

бај цо ва ти -уем несв ‘пре ма зи ва ти бај -
цом’. – У онда шње вре ме се наме штај бај -
цо во; ║ бај цо ва ње с гл. им. – Бај цо ва ње 
се врши ло маом чет ком, а пође ко е то 
ради јо крпом. 

бака бун да м ‘дрзак, без о бра зан човек, 
склон иза зи ва њу нере да, вага бунд’. – То 
ти је бака бун да јед на, каку мај ка није 
роди ла. 

бака лин м ‘про да вац у бакал ни ци’. – 
Кад је ђево ва ла, има ла е пови ше просaца, 
међу њима бија ше и онај бака лин из Гуче. 

бакал ни ца ж ‘про дав ни ца мешо ви те 
робе’. – Има у Цига ма ли јед на бакал ни ца 
што про дае зитин на точе ње. 

бака лук -алу ка м ‘роба купље на у 
бакал ни ци’. – Запи јо се мој Мијо драг у 
каван чи ни и забо ра ви онај бака лук што е 
купи јо и дође кући брез ништа. 

бакан џа ж ‘дубо ка зим ска ципе ла’. – 
Имо Мијо драг нове бакан џе и дад не ми 
да се послу жим некол ко дана. 

бакви ца ж ‘мали нако вањ за отки ва -
ње косе’. – Пова ди мо ков из тор би ца, 
испо би ја мо бакви це у-леди ну и тако отки -
ва мо косе.  

бакрач -ача м ‘бакре на посу да са 
повра зом, котао’. – У вре ме оно е над про -
че вљом виси јо на вери га ма бакрач у ком 
се гри ја ла вода или гото ви ло јело; изр. 
Каке паре, каки бакрачи.  

бак сем / бак сем прил ‘тобо же, баја -
ги’. – Ко бак сем он мене пре дае паре. – 

5. БАКРАЧ: 1. ВРЈЕСЛО

4. БАКВИЦА

1
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Оде у варош, оста ви вако има ње, бак сем 
му тамо рат ни је живље ти но вође у селу.  

бак суз бак су за м ‘невољ ник, несрећ -
ник, мале ро зан човек’. – То е рђа јед на, 
бак суз од чове ка; ║ бак су шчи на м / ж 
аугм. од бак суз. – То није бак суз, но бак -
су шчи на; ║ бак су шчић -ића м дем. – 
Чувај се ти, дје те, оног бак су шчи ћа, може 
ти он напра ви ти вели ку нево љу; ║ бак су -
зан -зна -о ‘нево љан, неспре тан; мале ро -
зан’. – Не зна он како се то ради и сва ки 
му е корак бак су зан; ║ бак су зно прил 
‘неве што, неспрет но’. – Није га имо ко 
нау чи ти и зато му све иде бак су зно. 

бак су злук -узлу ка м ‘нево ља’. – Немо 
то да радиш, да те не поће ра бак су злук. 

бак су зник м ‘несре ћан, неспре тан, 
мале ро зан’. – Не пома же бак су зни ку 
ништа: ако се у џаку ора ја нађе један жир, 
њему ће рука пасти на њега.  

бак су зни ца ж ‘невољ ни ца, несрећ ни -
ца’. – Никад се бак су зни ца од нево ља није 
могла одбра ни ти: бак су зно се роди ла – 
бак су зно ће и умр је ти. 

бак та ти се бак ћем се несв  ‘носи ти се 
са живот ним неда ћа ма; ради ти нешто што 
није свој посао, меша ти се у туђе посло -
ве’. – Не знам који му е андрак, оста цео 
живот да се бак ће по месној заед ни ци, а 
ника ке асне нема. 

бак ча ж ‘воћ њак; башта’. – Иде пак че 
пре ко бак че и носи кок чи ну. 

бак шиш бак ши ша м ‘дар, поклон, 
напој ни ца’. – Купи јо сам од Цига буб ња -
ру јев ти но, па сам му дао бак шиш, било 
му мил ши је но ишта, све бла го си ља: Бог 
ти дао ово и оно. 

бала1 ж ‘сли на, секрет из носа’. – 
Весе ли воло ви се смо ри ли под тере том па 
им уда ри ле бале и дак ћу. 

бала2 ж ‘чвр сто пре со ва но сено, сла -
ма или дете ли на’. – Нај бо љу балир ку има 
Вла де, иж ње испа да ју бале ко коц ка 
шеће ра. 

бала ван дер -анде ра м ‘млад човек 
који уми сли да је све зна ли ца, жуто кљу -
нац’. – Ти ће ми кажеш, бала ван де ру 
један, како се кућа кући. 

бала вац -авца м ‘мла да неис ку сна 
мушка осо ба’. – Тако и онај мој бала вац 
почо нешто да пла ни, а ја му кажем: Не 
једе се све што лети; ║ балав че -ета ср. – 
Шути туј нак, балав че јед но. 

бала ви ти бала вим несв 1. ‘пушта ти 
бале, сли не’. – Не бала ви те ми туј нак но 
беште напо ље и ишмр чи те се; 2. ‘при ча -
ти без сми сла, брбља ти’. – Не бала ви туј -
нак, него глај сво ја посла. 

бала ви ца ж‘не зре ло жен ско чеља де’. 
– Она Петр о ва бала ви ца про ђе путом и 
не-назва Бога. 

бала вур ди ја зб ‘гру па нео збиљ них 
осо ба, нај че шће мла деж, деца’. – Наи ђе 
она бала вур ди ја путом те ми попла ши 
овце. 

бал ди са ти -шем свр ‘малак са ти, кло -
ну ти, посу ста ти’. – Бал ди со му дешњак у 
каон ском пото ку и није мого сто пе;  в. 
мекун чи на. 

бали ња ти -а несв ‘сипи ти, роми ња -
ти’. – Ма нема од кише ништа, само бали -
ња, кол ко да нам бата ли пла ште ње. 

балир ка ж ‘маши на која пре су је и 
везу је бале сена’. – Сад рет ко ко пла сти, 
доста њиг испо на ба вља ло балир ке и ску -
пи сје но за-час; в. бала2. 

бали ти -им ‘сли ни ти на уста, нос’. – 
Радо си ја кука, кра ва јој се уда ви ла с јабу -
ком, поче бали ти, па бап ну о-леди ну кол -
ко е дугач ка.  

балон -она м ‘суд (обич но ста кле ни) 
опле тен пру ћем’. – Оће мо да поне се мо 
балон вина и пече но пра се на свад бу код 
кума, а поклон башка. 

балук м а. ‘шаре на потка којом се 
шара (балу чи) ћилим’. – Нави ла сам осно -
ву, потку и балу ке сам извар ба ла, зима 
иде, шта ћу дру го но да ткем пова здан; б. 
‘сви так кон ца, гужви ца’; ║ балу чан -а -о 
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‘који је ткан без чун ка, про вла че њем балу -
ка (обич но ћилим)’. – Сми ља има нај љеп -
ши балу чан ћилим 

балу чар -ара м ‘ћилим са балу ком, 
шаром’. – Иза тка ла е она ћили ма балу ча -
ра ни бро ја им нема, нај пр во зао ва ма док 
се не поу да ва ше, па после њима у-кућу, 
па кад при сти за ше њениг шес шће ри ју за-
уда ју, сва кој је балу ча ре тка ла, све љеп -
ши од љеп ше га. 

балу чи ти -им несв ‘шара ти ћили ме 
уно ше њем разно бој не потке (балу ка)’. – 
Па кад скр дим сва посла и нами рим сто -
ку, ја ćед нем за раз бој па нага рим да балу -
чим ћилим. 

бал чак бал ча ка м ‘дршка мача, сабље 
или ножа’. – Кажу да су уста ше нај во ље -
ле србо ćек и србо млат и да су труд ни ца -
ма зар је ва ли ноже ве до бал ча ка, а како су 
ради ли нако ће им Бог дати кад се испу -
ни вре ме.  

баље га ж ‘измет круп не сто ке’. – 
Изба ци баље ге кроз шубер и про стри сла -
ме испод сто ке. 

баље гар -ара зоол ‘котр љан, Sca ra be -
us’. – Баље гар ти је бубе ти на која ску пља 
измет у кугли це, котр ља га у код ни ке под 
земљом и туј пола же јај ца и рани се с тим.   

баље га ти -а(м) несв 1. ‘пра зни ти цре -

ва, изба ци ва ти измет (обич но о круп ној 

сто ци, копи та ри ма)’. – Ја таман очи сти јо 

шта лу и про стро чисту сла му, Зла ту ља ко 

нази нат поди же реп и поче да баље га; 2. 

‘брбља ти, при ча ти глу по сти’. – Не баље -
гај туј нак, молим те, не могу више то да 
слу шам. 

баље зга ти / баље зга ти баље згам / -
ам несв ‘при ча ти сва шта, ваља ти глу по -
сти, гово ри ти без сми сла’. – Тај мож да 
баље зга љет њи дан до под не. 

бам ба да ва прил ‘бада ва, у бес це ње’. 
– Поне ста ло ране, пала цена сто ци, про -
дае само ко мора и то бам ба да ва, испод 
сва ке цене. 

банак бан ка м ‘про стор изме ђу редо -
ва у куку ру зу’. – У прво о ко пу по бан ку 
покре ше мо тра ву и орје ди мо жито у 
врсти, а потље, кад жито одврк не, ми га 
огр не мо. 

бан гљав -а -о ‘обо ле лих ногу, који 
хра мље’. – Не можe весел ник нако бан -
гљав д-иде више за сто ком, нико му не-
веруе. 

бан да ж 1. ‘гру па музи ча ра, орке стар’. 
– Имо Деси мир Пери шић нај бо љу бан ду 
на првом сабо ру тру ба ча у Гучи; 2. ‘гру -
па људи која се бави кри ми на лом’. – 
Срeћковци су има ли опа сну бан ду, напра -
ве џум бус док си реко шта би. 

бан даш -аша м ‘метал ни део точ ка на 
бици клу’. –  Он се окре не за њом и ћушне 
точ ком у пањ спо ред пута те искри ви бан -
даш па е моро да ћера бици клу спорeд 
себе. 

бан до глав -огла ва -о ‘твр до глав, сво -
је глав’. – Не зна се ко е од њиг дво ји це 
бан до гла ви ји. – Да се у-рје ку уто пи, тре -
ба ло би га тра жи ти уз воду, кол ко е бан -
до глав. 

бан ка ж 1. ‘нов ча ни ца од десет дина -
ра, десе то ди нар ка’. – Даде и баба бан ку 
сви ра чи ма на јер мо ни ку кад јој се жени јо 
унук; 2. ‘десет годи на’. – Бог ме ђедо напу -
ни седам и усит ни осму бан ку.  

бан кет -ета м ‘фигу ра у коју се сла же 
цигла ради суше ња пре пече ња’. – Покре -
ше мо тра ву и кад се сушне цигла на гум -
ну, ондак је сла же мо у бан ке те да се добро 
ису ши па тек потље пече мо. 

бан ки на ж ‘уре ђе на повр ши на изме -
ђу кал др ме и кана ла на путу’. – Кад смо 
покал др ми ли пут, уре ди ли смо шка р пе, 
иско па ли кана ле и ону земљу  рас по ре ди -
ли на бан ки не изме ђу ћена ра и кана ла, 
сад могу да се раз ми мо и ђу дво ја кола. 

бан крот м ‘про пао човек’. – Да нешто 
зна, не би бијо бан крот, сли сти јо и оно 
што су му ђедо ви зара ди ли.  
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бан кут -ута м ‘ста рин ска сор та пше -
ни це са осјем’. – Земај ле се само бан кут 
сијо, није било ови јег новиг сор ти. 

бан сек м ‘машин ска тесте ра у обли ку 
кружне тра ке’. – Нису ми људи код-куће, 
оће ра ли труп це на бан сек. 

бану ти банем св ‘изне на да се поја ви -
ти, свра ти ти, наи ћи’. – Бани неки пут кад 
доспиш, раз ро ди смо се, бре, рођо, начи -
сто; в. забр ло жи ти, изо бе ћа ва ти, ква ка. 

бапи ти -им св 1. ‘пасти, тре сну ти’. – 
Јед ном про бо да поја ше теле па кад је 
бапио – више му није пада ло на ум; 2. 
‘изре ћи бесми сли цу, глу пост’. – Кад он 
бапи, живог да те пој де срам; ║ бап ну ти -
нем св 1. ‘пасти, тре сну ти’. – Он ти бап -
ну о леди ну изне на да, нако ко топ; 2. 
‘напра сно умре ти’. – Нико није ни поми -
сли ти мого да му нешто вали, ал он бап -
ну и не поме ри се; ║ бап та ти / бап ћа ти 
се бап ћем се несв ‘мучи ти се, рва ти се с 
нево ља ма, бак та ти се’; в. само ва ти. 

бара ж а. ‘ста ја ћа вода’. – Куд ће жаба 
но у бару; б. ‘под вод но земљи ште’. – У 
оном је ћошку вазда бара и кад је суша; ║ 
бари ца ж дем – Виђи га, молим те, како 
шља па по бари ца ма ко паче; ║ баре ти на 
ж аугм. – Не мош ласно да про ђеш к њима 
од они јег баре ти на; ║ бару љи на ж пеј 
аугм. – Вазда дје те нађе бару љи ну да у 
њу уга зи;  ║ бару шан -шна -о ‘под ба ран, 
мочва ран’. – Ма и није нека пар це ла, 
дошла бару шна и на кишној годи ни уćев 
пожу ти ко восак; ║ бару шљив -ушљи ва -
о ‘и с т о ’ . – Рогоз расте у бару шљи вим 
мести ма. 

бара ба -абе м ‘бећар, лола, бекри ја; 
ништак’. – Бара ба јед на, срам га било од 
гузи це кад обра за нема, он нашо да при ча 
о поште њу. 

бара бар прил ‘рав но прав но, под јед -
на ко, упо ре до’. – И ја сам ти туј нак бара -
бар ш њима  и коси јо, и копо, и пла сти јо, 
све. 

бара та ти -ам несв ‘ради ти нешто 
спрет но, посе до ва ти зна ња и вешти не’. – 

Зна он да бара та с оруж јом, вели, то сам 
нау чи јо у вој сци. 

бар ве че ‘вечер њи поздрав »добро 
вече«’. – Бар ве че, људи, и сре тан вам рад! 

бар дак -ака м ‘кера мич ки крчаг’. – 
Бога ми, оба ли ше они, уз оно пече ње, бар -
дак вина и ондак запје ва ше: Зелен ора, 
зелен је до зиме / Сви љуба ве, а ја немам 
с киме. 

бар дан ‘поздрав »добар дан«’. – Бар -
дан, наро де! 

барем  реч. ‘макар’. – Дај му барем д-
има за воз и за љеб, ако не даш више. 

бари! узв ‘овци да »спу сти« мле ко’. – 
Бари, Калу ша! 

барити -и(м) ‘мокрити’. – Код чешме 
на Караули зуставимо волове да баре па 
им ондак пологнемо мено сјенца што смо 
поњели от-куће да се колко било заложе 
и да им се осуши онај зној па кад се тако 
мено одморе ондак иг јаком напоимо, уко-
шимо и кренемо полако навише преко 
планине. 

бар јак м ‘заста ва’; в. бар јак тар; ║ 
бар ја че -аче та дем с. – Доње ла моја уну -
ка бар ја че и-шко ле; ║ бар ја чић -ића / -
ића м дем. – Ђеца поби ла неке бар ја чи ће 
на-ној лива ди и ћера ју лоп ту. 

бар јак тар -ара м ‘пред вод ник свад -
бе не повор ке који носи бар јак’. – Кад се 
кити бар јак, енђе пје ва ју: Бар јак та ру, 
кито од сва то ва. 

баса мак -амка м ‘сте пе ник’. – Земај -
ле људи плак ну ноге на басам ци ма и по-
л је жу ан се смрк не па ће уста ти у раза -
свит. 

баса ти (се) -ам (се) несв 1. ‘лута ти, 
тума ра ти’. – Ништа памет но не ради, 
само баса кое ку ди је, пова здан, брез ика -
ке везе; 2. ‘бави ти се нечим, зани ма ти се’. 
– И ја сам се о томе басо (1).  

баски ја ж ‘истру га на или оте са на 
летва на коју се поста вља цреп’. – Да л 
би мого да ми истру жеш баски је иду ће 
неђе ље? (в. 59/3, стр. 268) 
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баски ја ти -ам несв ‘при ки ва ти баски -
је’. – Није у-кући, ене га увр шта ле, баски -
ја с Љубин ком. 

баски јаш -а / баски јаш -аша м ‘ексер 
којим се заки ва ју баски је 7-8 цм.’ – Има 
раз ни јег ексе ра, од они је нај сит ни јиг 
опан ча ра, па пре ко љеса ра и баски ја ша, 
до мер те ка и ћупри ја ша (в. 59/7, стр. 268); 
изр. Ексер држи пот ков, пот ков коња, 
коњ јуна ка, јунак град, а град земљу. 

басо ва ти -уем несв ‘пева ти дру ги 
глас’. – Ста ри на Дра гу тин почи ња ше, а 
ми за њим басу е мо: Би л се, мала, сми ло -
ва ла / Са мном зиму зимо ва ла;  ║  басо -
ва ње с гл. им ‘дру ги глас при груп ном 
пева њу’.  

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

басташ -аша м ‘онај коме иде од руке, 
који је спо со бан, вичан нече му’ – Потре -
вио се басташ на ђеда;  ║  баста шан -шна 
-о ‘и с т о ’ . – Баста шна е око бје лог мрса, 
нема јој рав не; в. зава лит, узве сти. 

бата ж ‘спра ва за хва та ње пти ца, 
мише ва; сту пи ца, мишо лов ка’. – Бијо се 
Микош извеџ бо да напра ви бату за вата -
ње тица, сва ки дан је уло ви јо по-неку, а 
мише ве је вато у мишо лов ку. 

батак бата ка м ‘бут код живи не и пти -
ца’. – Узми те ви, бла го тају, бата ке, ја 
волим шији цу; ║ бата чић дем. – Еве тебе 
бата чић, а бату ће нана да дад не кара ба -
та чић. 

бата ли ти бата лим св ‘поква ри ти, раз -
ва ли ти’. – Немој де бата ли ти ђеци ту вијо -
ку; изр. – Бата ли ћора ва посла; в. чат -
ма ра; ║ бата љи ва ти -аљи вам несв а. 
‘руши ти’. – Кад поче ше бата љи ва ти ста -
ру кућу, мене нешто би жао, лје пиг смо 
ми дана у њој зи про ве ли и зало га ја пој -
ли; изр. Сло жна бра ћа кућу гра де, а 
несло жна и ста ру бата љу ју; б. ‘раз ба -
ци ва ти нешто да би се попра ви ло’; в. 
заки сну ти. 

бата љу га ж ‘раз ва ље на, поква ре на, 
неу по тре бљи ва ствар’. – Дозло гр ди ше ми 
ове бата љу ге више, да ми би јед ном да 
наба вим нову ствар и да бид нем рат. 

бати на ж ‘дебљи прут, штап’. – Свр -
бе иг леђа – зову бати ну; изр. Бати на е 
из раја изи шла. – Бати на има два кра ја. 
– Шуша се не бои Бога, но бати не. – По 
туђим леђи ма бати на не боли. – За без -
ум на е бати на. 

батли непр ом ‘сре ћан, тали чан’. – Е 
баш си батли: како ти наи ђе, оте ли ми се 
кра ва, а мучи се весел ни ца од-јутр ос. 

батли ја ‘који доно си сре ћу, срећ ник’. 
– Ко год је био батли ја, па зако по бунар у 
авли ји, нашо е жицу на шестом ил сед -
мом метру. 

батли на -ине ж ‘суд би на, сре ћа’. – 
Таке сам ти ја батли не. – Бија ше онијeг 
некол ко годи на наи шла батли на, све иђа -
ше ко-но по лоју.  

бато -а в. брат. 
батр га ти се -ам се несв ‘хода ти поср -

ћу ћи; мучи ти се’. – Батр га се он нека ко, 
ал једва на једви те јаде. 

баћо -а м а. ‘рођак, брат, бата’. – Баћо, 
свра ти кода нас на вру ћу раки ју; б. ‘при -
ја тан, љуба зан непо знат човек’. – Баћо, 
оклен си? 

баук м ‘стра ши ло за децу (из бај ки)’. 
– Ако не бид не те добри, изи ћи ће баук, 
он носи нева ља лу ђецу. 

бау ља ти  -ам несв ‘једва ићи’. – Бау -
ља, весел ник, реко би: вуче кола. 

[бацати] -ам несв. – Мом ци баца ли 
каме на с раме на. – Кад бија смо мла ди, 
воље ли смо да се над ме ће мо у баца њу 
каме на с раме на; изр. ~ чиф та в. чиф та -
ти се; ║  баци ти -им св. – Баци ли смо 
про шле зиме пепо по ора си ма: роди ли ко 
гроз. – Дај де ти кра ва ма, а ја ћу баци ти 
воло ви ма; ~ се ‘при хва ти ти се неког 
посла’. – Он ти се ондак баци у мај стор -
лук; изр. ~ каши ку ‘умре ти’. – Весе ли 
Мило мир изне на да баци јо каши ку, Бог да 
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му душу про сти; ~ чиф те. – Кад она рага 
баци чиф те, раз ва ли вра та на шта ли;  ║  
бац ну ти -нем дем св. – Ид-де, дје те, те 
бац ни мено сјен ца сто ци; в. пљо ска, пот -
па ли ти. 

баџа ж ‘отвор на кро ву кроз који изла -
зи дим са огњи шта’. – Зача ди ла баџа 
дома ћин ски, види се да вође вје ко ви ма 
гори ватра. 

баш реч. ‘реч ца за потвр ђи ва ње’. – 
Има баш добр ог коња, нема му пар ни ка у 
целом Дра га че ву. 

баша ж хип в. баба. – Шта је било, 
башо, кумим те Богом? – Ништа ме не 
питај: јопет Миљ ка роди ла жен ско ђету -
ри ште! 

баши бо злук -озлу ка м ‘руља, олош; 
вој ска без коман де’. – Они зимоњ ски 
баши бо злу ци кра ду редом ђе гој шта нађу. 

башка прил ‘издво је но, посеб но, оба -
шка’. – Нико с никим неће, но свак башка 
за себе, буди бок сна ма; изр. Сва ка вашка 
башка. 

башка ри ти се башка рим се несв 1. 
‘при јат но се про во ди ти, шири ти се’. – 
Могу бар неђе љом да се мало башка рим 
под овом липом; 2. ‘бити аро ган тан, раз -
ме та ти се’. – Он се башка ри у каван чи ни, 
а роди те љи му на њиви пада ју на гла ву. 

башти ни ти башти ним св ‘насле ди ти, 
доби ти у башти ну, доћи у посед наслед -
ством’. – Наши ста ри су башти ни ли то 
има ње, дав но-и-дав но, и ми има де мо 
тапи је на то. 

баштин ка ж ‘тапи ја’. – Еве ти ово ти 
је моја баштин ка што е мој отац доби јо 
од ђеда. 

башча ж 1. ‘врт, башта’. – Иди му 
помог ни да прог на сто ку поред башче да 
ми не извр ља уćе ве; 2. ‘воћ њак уз дво ри -
ште’. – Пушти ли сви ње по башчи да поку -
пе црвољ ке; свињ ска ~ . – Свињ ска башча 
нам је била загра ђе на про шћом; ║ башчи -
ца ж ‘про стор у дво ри шту за цве ће’. – 

Има ла е Мара Маној ло ва нај љеп шу 
башчи цу. 

башчо ван -ана м ‘онај који се бави 
про из вод њом повр ћа, повр тар’. – Гво зден 
ти је нај бо љи башчо ван у селу; ║ башчо -
ван ка ж ‘жена која се бави повр тар -
ством’. – Она ти је била башчо ван ка какву 
ниси виђо; ║ башчо ван ски -а -о ‘који се 
одно си на башчо ва на, башчо ван лук’. – 
Поч ни и ти па ћеш виђе ти шта је башчо -
ван ска заму ка.    

башчо ван лук -анлу ка м ‘поврт њак, 
рад у поврт ња ку, башчи’. – Ене бабе Дра -
ги ње у башчо ван лу ку,  доље у Орни ци. 

бди ти бди јем / бдим несв ‘упор но 
чека ти’. – И он ти реши да бди је целу ноћ 
еда би га ува тио у кра ђи сје на. 

беćе ди ти -им несв ‘гово ри ти’. – Боље 
је памет но шуће ти но шаша во беćе ди ти. 

беар беа ра м ‘бехар, цве ће’. – Беар обе -
љо вот ња ке.  

беа ра ти -а(м) (не)св 1. ‘цве та ти, раз -
ви ја ти бехар’. – Беа ра ли шљи ви ци – реко 
би је пао снјег. – Запје ва Мило сти ва: све 
беа ра и све цве та. 

бега ти -ам несв ‘бежа ти’. – Бегај од 
оно га ко се Бога не боји и људи не сти ди. 
– Бежи куд оћеш, ал од себе не побе же. 

беге ни са ти  -шем (не)св ‘сви ђа ти се, 
допа сти се, воле ти’. – Ми, сеља ци, ти не 
беге ни ше мо влас ако ш да ти пра во кажем. 

бего ни ја ж ‘сак сиј ско цве ће’. – Поса -
ди ла сам про ље тос бего ни је у сак си је на 
тера си, ене иг сад уцве та ле на-љепо ту. 

бегу нац -нца м ‘онај који бежи’. – Из 
сва ке вој ске било је бегунаца. – Не веруј 
бегун цу ни кад пре ко брда пре ђе; изр. 
Отво ри вра та бегун цу, а затво ри гони јо цу. 

беда -е ж ‘сиро ма штво, сиро ти ња, јад’. 
– Ан беда на вра та, љубав кроз про зор; ║  
бедан бед на -о ‘јадан, сиро тан, чеме ран’. 
– Шта ће, бедан Пињо, што испр о си то 
му е, од тог живи; ║ бед но прил ‘сиро ма -
шно’. – Јесу бед но живље ли, ал су образ 
сачу ва ли. 
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беде ви ја ж ‘мла да коби ла’. – Наба ви -
јо е беде ви ју, нема е нада ле ко.  

беди ња ж ‘сиро ма штво, беда’. – Та 
кућа ти је била беди ња откад се пам ти.  

бед ник м ‘сиро ма шак, невољ ник’. – 
Бија ше један бед ник кои је сто јо испред-
цркве и про си јо, па му поне ко удје ли који 
динар, шта ће, и он би вољо да то не мора 
да ради.  

бед ни ца ж . – Она ти је, бед ни ца, цео 
живот тако про ве ла. 

бее узв. којим се огла ша ва овца. 
бежан бежа на м ‘човек који побег не 

пред опа сно шћу’. – Љеп ше је за јуна ком, 
а сигур ни је за бежа ном;  ║  бежа нов -а -о 
‘који се тиче бежа на’; в. бежа ти. 

[бежати] -им несв. – Кад су се Нем ци 
помо ли ли она мо с Крста, народ поче 
бежа ти нави ше у пла ни ну; изр. ~ гла вом 
без обзи ра ‘бежа ти не освр ћу ћи се, у 
панич ном стра ху’. – Бежи, дје те, од буда -
ла, гла вом без обзи ра, јел бежа но ва мај ка 
није заку ка ла. 

беж ђе тан / бреж ђе тан -тна -о ‘који је 
без деце’. – Љуби ша и Добри ла ти били, 
вако,  к-ово ја и Милан ка, беж ђет ни и 
реше да  спо диг ну себе спо мен за живо та 
(7: 163). 

без / брез предл ‘без’. – Про ђо ше три 
месе ца брез кише, све изго ре. 

беза ко ник / бре за ко ник м ‘који не 
пошту је морал не оби ча је, цркве не кано -
не или зако не’. – Онај беза ко ник нема ни 
обра за ни сти да.  

беза ко ње /бре за ко ње с ‘ста ње нере -
да, бес по рет ка’. – Завла да ло беза ко ње, не 
зна се ко пије ко пла ћа.  

без бож је / бре збож је с ‘без бо жност’; 
в. про ста клук. 

без бо жник / бре збо жник м ‘онај који 
не веру је у Бога, који је без Бога, који 
крши бож ји закон’. – Чега се без бо жник 
боји оно ће га сна ћи. – Ово зло вре мје 
доње ше бре збо жни ци, они се нит бое 
Бога, нит се сти де од људи; ║ без бо жан / 

бре збо жан  -жна -о. – Они су ти без бо -
жни, тамо они; ║ без бо жно / бре збо жно 
прил ‘на без бо жан начин, бого хул но’. – 
Лак ше је без бо жно но с бла го сло вом. 

без бо жни ца / бре збо жни ца ж. – Није 
боље  ни могла доче ка ти без бо жни ца ја-
д на и несрећна. 

без бриж је / бре збриж је с ‘живот без 
бри га и трза ви ца, нај че шће у детињ ству’. 
– Е, док ђецу покри ваш под исту поња ву, 
то ти је без бриж је, кад се рас ту ре кое ку -
ди је, нема више мира. – Док бија смо у 
босо нож ју, бија смо и у бре збриж ју, а чим 
одвр ко смо мено, поче ше се това ри ти јед -
на по една бри га: те чоба ни ја, па шко ла, 
па вој ска и кое шта; ║ без бри жан / бре -
збри жан -жна -о ‘који нема бри ге’; ║ без -
бри жно / бре збри жно прил. – Они су 
живље ли без бри жно док је мато ри ње било 
живо а ђеца мала, кад мато ри помр је ше, 
ђеца одве ћа ше, већа ђеца, већа бри га. 

без вер је / бре звер је с ‘неве ра, вер ска 
рав но ду шност; скло ност гата њу, астро ло -
ги ји’. – Уби ће народ ово без вер је.  

без во дан / бре зво дан -дна -о ‘који 
оску де ва са водом’. – Све им је згод но, 
ал су без вод ни; в. заве три на. 

без га ћан / бре зга ћан -ћна -о ‘који 
нема или не носи гаће’. – Бијо ти је без га -
ћан све док се није замом чи јо.  

без дан / бре здан м ‘понор, про ва ли ја; 
пакао (фиг)’. – А доље низ ону лити цу 
спу шта се без дан, стро ба да те ува ти.  

без да ни ште / бре зда ни ште с ‘мрач но 
место попут пећи не’. – Шћа ди ја гу да га 
сагна ју у њино без да ни ште, у њино паси -
ште и на њино поји ште, ал он им се изми -
го љи (7: 218). 

без ду шан / бре зду шан -шна -о ‘суров, 
без о се ћа јан’. – Он ти је неки без ду шан 
човек;  ║ без ду шно / бре зду шно прил. – 
Што тако без ду шно, црни Мика и ло, ђе ће 
ти душа? 

без душ је / бре здуш је с ‘ста ње или вре -
ме у коме се забо ра вља на душу’. – Тако 
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ти то вре ме наи ђе потље дру гог рата, бија -
ше завла да ло без душ је неко, мло ги су 
људе опањ ка ва ли код вла сти еда би им се 
додво ри ли те мло ги стра да ше на прав ди 
Бога, што вика ли: дво и ца без душе, тре -
ћи брез гла ве. 

без ду шник / бре зду шник м ‘човек без 
стра ха Бож јег’; в. поиз ва љи ва ти. 

без ду шни ца / бре зду шни ца ж в. без -
ду шник. – Она ти је, без ду шни ца, баца ла 
чини кое ком, вра ча ла и ваздан кое ка ки јег 
ђаво љи рабо та чини ла.   

безец у изр. пуши ти на ~; в. пућ ка ра ти. 
безе цо ва ти -уем (не)св 1. ‘резер ви са -

ти место, кар ту’. – Безе цуј ми доље на 
желе знич кој ста ни ци у Чач ку јед ну кар ту 
до Ужи ца за поне дјо ник; 2. ‘уши ти закр -
пу’. – Досле су се пан та ло не безе цо ва ле 
на коље ни ма и на зад њи ци па су слу жи ле 
још ноли ко.  

без из лаз / бре зи злаз м ‘ћор со как, 
ситу а ци ја када се не нази ре излаз, реше -
ње’. – Добро уту ви, син ко: у сва ком  без -
из ла зу има де излаз! 

без јак м ‘мало у ман, огра ни чен човек’. 
– То није чое ка ни виђе ло, оби чан без јак. 

без ма ло / бре зма ло прил ‘зама ло’. – 
Пора сте и Јово, без ма ло сти го оца. 

без му дић / бре зму дић м ‘сла бић, стра -
шљи вац’; в. сла бић. 

без о бра зан / бре зо бра зан -зна -о ‘који 
је немо ра лан, без осе ћа ња части, који нема 
обра за’. – То ти је бре зо бра зно кол ко мош 
вик ну ти, оло шо диби дуз. – Бре зо бра зан 
је кол ко мош да вик неш, бре зо бра знии од 
гли сте; ║ без о бра зно / бре зо бра зно прил. 
– Он не зна друк чи је но бре зо бра зно. – 
Не могу друк чи је нег бре зо бра зно, јел 
обра за и нема ју ни овић ка.  

без о бра злук / бре зо бра злук -азлу ка м 
‘бестид ност, нева спи та ност, без о бра зно 
пона ша ње’. – Тај његов бре зо бра злук је 
пре шо све гра ни це и то нећу више да 
трпим. – Таког бре зо бра злу ка нема нада -
ле ко. 

без о бра зник / бре зо бра зник м ‘лош, 
поква рен, зао човек, који се пона ша без о -
бра зно’. – Оног бре зо бра зни ка ни на путу 
нећу да видим, а камо ли да ми га у кућу 
дово диш. – Онај Рат ков бре зо бра зник, 
кол ко е поква рен, изву ко чове ку кола 
испод тре на и опу чи јо иг нани же низ Раи -
че ви ну, уста ви ла се чак доље за врзи ном. 

без о бра зни ца / бре зо бра зни ца ж в. 
без о бра зник. – Оста ви без о бра зни цу, 
видиш да ће ти иско па ти очи. – Шути туј -
нак, бре зо бра зни це јед на, и покри се уве -
ти ма. 

безуб / бре зуб безу ба / бре зу ба -о ‘који 
нема зубе’. – Забо ра ви јо да поне се бри -
тву па, нако безуб, само ваво ли. 

без у ман / бре зу ман -мна -о ‘мало у -
ман’. – Без ум ни Тана си је про лу по начи -
сто; ║  без ум но прил. – То што е он учи -
њо е без ум но начи сто. 

без ум ник / бре зум ник м ‘онај који је 
мало у ман’. – Пушти Тана си ја у бес тра га, 
ви[ди]ш да е посто без ум ник, туче брез-
везе, а и она њего ва недо но шчад још луђа 
од њега. 

без ум ни ца / бре зум ни ца ж в. без ум -
ник. – Није чудо што е без ум ни ца – чудо 
е што е жива поред оног зло тво ра. 

беја ги прил ‘као ба ја ги, као, тобож’. – 
И кад би шће ла нешто беја ги да при вр је -
дим, не могу, ишчи ље ла сна га, мое дје те. 

беке љи ти се беке љим се несв ‘прко -
си ти, руга ти се пра ве ћи гри ма се, бечи ти 
се’. –  Немој де туј да се беке љиш, но бид -
ни сме р на. 

бек ну ти бек нем св ‘про го во ри ти, огла -
си ти се’. – А он се весел ник уко чио, осто 
без ава за, ни да бек не; в. ска ме ни ти се. 

бекри ја м ‘склон пићу, пија ни ца’. – 
Бекри ја оста де целог живо та; ║ бе-
кри[ј]чина м аугм. – Све бекри чи на до 
бекри чи не; в. ско ка ти; ║ бекри[ји]ца м 
дем – Онај мој бекри ца јопет дошо раз -
дра ган,  види се да е ћевли; ║ бекрин ски 
-а -о ‘који се тиче бекри је, који се одно си 
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на бекри ју’; в. испи ја ти; ║ бекрин ски 
прил. – Љуља се, нако, бекрин ски, а ја 
глам ка-ће се сва ли ти на земљу.   

бекри ја ти -ам несв ‘неу ме ре но пити 
(обич но по кафа на ма)’. – Бекри ја ли по 
сву ноћ, па ćутра дан нису ни за шта. 

беку та ж ‘перо рез, ста ри ји тип ножи -
ћа’. – Он, нако безуб, стал но носи ону 
беку ту да му се нађе при руци ако нешто 
тре ба д-изеде. 

[бел- / бео] бела -о; изр. ~ месо ‘месо 
од гру ди живи не’. – Ђеца нај во ле бје ло 
месо и бут ки це. 

бел / бјел м бот ‘вари је тет хра ста Que -
r cus ses si li flo ra’. – Од бела смо истру га ли 
сва брв на за кача ру. – Има ли смо у нашој 
шуми и бје ло ве и гра ни цу; ║ белов / бје -
лов -ова -о ‘који је од бела’. – Бје ло ва 
вра та су тешка ал дуго вје ка. 

белај -аја м ‘несре ћа, непри ли ка, 
незго да’. – И тако ти одње белај свое исе; 
изр. Не ишти бела ја; ║ белај ни -а -о 
‘ђаво љи’. – Они белај ни учи те љи иг уче 
да е човек од мај му на посто.  

белан це -анце та с ‘бели део јаје та’. – 
Уму тиш белан цад и од њиг напра виш 
шено кле. 

белац бел ца м ‘коњ беле дла ке’. – Кад 
пова та оне њего ве бел це у црни вија кер, 
оки ти иг кићан ка ма и пра пор ци ма, има 
да гле даш љепо ту. 

белег беле га м ‘над гроб ни спо ме ник’. 
–  На дну спо ме на маом стои име оног 
кои га спо ди же, или узди же, тури, уда ри 
или поса ди, неђе би мај сто ри укле са ли, 
реза ли, теса ли, одсе ца ли или гра ди ли спо -
мен или како су га још зва ли, белег, биљег 
и сви су они били укра ша ва ни, а пође кад 
и лико ва ни, сло ва, голу бо ви, гро здо ви, 
розе тле и кое шта су моло ва ни раз ни јем 
боја ма па се зато гро бље кода нас зове 
шаре но село. 

беле ги ја ж ‘брус за оштре ње косе’. – 
Оне чоба ну ју и пје ву ше: Мој се Миле за 

косид бу спре ма / Косу има, беле ги ју нема; 
в. брус. 

бели ло / бје ли ло с ‘новац којим гости 
за свад бе ним руч ком дару ју мла ден це’. – 
За вре ме руч ка се купи ло бје ли ло, маом 
се метал не паре заби ја ле у јабу ку, а арти -
ја не се тура ле спо ред јабу ке на послу жав -
ник ил на тањир, а зето ви купи ли то бје -
ли ло; изр. Што већу пару туриш на 
бје ли ло мање се сра мо тиш. 

бели на -ине ж 1. ‘бело рубље’. – 
Посеб но се отку ва ва бели на, а посеб но 
вар ба не аљин ке; 2. ‘стр на жита (овас, 
пше ни ца, јечам, раж)’. – Мање се сија ло 
те бели не. 

бели ти / бје ли ти бје лим несв; изр. ~ 
плат но ‘избе љи ва ти плат но наиз ме нич -
ним ква ше њем и сун ча њем’. – Ми смо 
плат но бје ли ле спо ред пото ка. – Иза тка -
но тежа но во плат но крај пото ка сква сиш, 
па га раза стреш по коша ни ци да с-осу ши 
на сун цу, па јопет тако док се не избје ли. 

бели ца ж а. ‘врста тре шње’. – Има ли 
ми у врзи ни до Живо ра да бели цу и црни -
цу, не знаш која е сла ђа; б. ‘врста пше ни -
це’. – Поси ја смо пше ни цу бели цу; в. ‘бела 
овца’. – Тури зво но на ону овцу Бели цу.  

бел ка ж ‘овца са белом гла вом и белом 
вуном’. – Прс, Бел ка, прс! 

бело ви на / бје ло ви на ж ‘гра ђа од 
б(ј)ела, б(ј)ело во дрво’. – Бје ло ви на ти је 
мло го добра за јапи ју. 

бело ка пић / бје ло ка пић м ‘који носи 
белу капу као део ношње, Шип тар’ – Ови 
бело ка пи ћи нам руше све ти ње, забо ра ви -
ли кад су стру га ли дрва по Чач ку. 

бело пе рас / бје ло пе рас -ста -о ‘плав, 
пла ве косе, све тлих очи ју, белог тена’. – 
Душан се потре ви јо бје ло пе рас, тури јо се 
на ујче ви ну. 

белош м ‘живо ти ња беле дла ке, обич -
но вепар’ (1). 

бело шљи ва / бје ло шљи ва ж ‘врста 
шљи ве’. – Јед но ти је црно шљи ва, а дру -
го бје ло шљи ва. 
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белу так / бје лу так -тка м ‘бео угла -
чан ками чак у водо то ци ма’. – Иску пи мо 
бје лут ке у пото ку па догна мо и поре ђа мо 
спо ред башчи це са цвје ћом и то мло го 
згод но бид не. 

беље ти (се) бели (се) ‘беле ти (се)’. – 
Земај ле је сва ка кућа има ла ова ца, сва се 
пла ни на беље ла од њиг.  

бељу га ж ‘врста земље’ – Има ду доста 
земље, ал све бељу га: кад је суша, бога -
ми ота њи род. 

бем га / бем ти ‘бла жа псов ка’. – Бем -
ти ваку држа ву. 

бена ван -вна -о ‘мазан, раз ма жен’. – 
Бенав на јој она ђечи ца, ал су нако вас пи -
та на, нема шта да се каже. 

бена ви ти се бена вим се несв ‘мази ти 
се, уми ља ва ти се, измо та ва ти се’. – Бена -
ве се с бабом пова здан, она им чини све 
на-вољу. 

бене че -ета с а. ‘ште не’. – Доби јо од 
теча бене че, само што не спа ва ш њим; в. 
ђипа ти, ште на ра; б. ‘раз ма же но дете’. – 
Оно баби но бене че само се уми ља ва. 

бен ки ца ж ‘плат не на кошу љи ца за 
бебе’. – Оћу да купим ђете ту бен ки цу за-
баби не. 

бент м 1. ‘узви ше ње изме ђу две пар -
це ле’. – Ćео Сре тен на бент и запу ши јо, 
кад отуд иде Мило сав: Да немаш један 
дуван?; 2.‘бра на, уста ва за воду’. 

бераљ ка ж ‘спра ва за бра ње воћа’. – 
Узми, сине, бераљ ку те ш њом пола ко обе -
ри оне кру шке што не мош да дова тиш.  

бер ба ж ‘вре ме и радо ви на уби ра њу 
пло до ва’. – Сва ке годи не су, с јесе ни, њиг 
сед мо ри ца ишли у бер бу жита у Банат. 

берет ка ж ‘врста капе’. – Нату кло неку 
берет ку, ко Шип тар, а ја му велим: што 
не нат неш шај ка чу ко човек? 

бери оц м ‘берач’. – Бог ме се иску пи 
пуна њива бери о ца, те сти го смо и д-обе -
ре мо жито, и да пожње мо шаши ну и да 
жђе не мо купе. 

бери ћет м ‘оби ље, богат род, доби так, 
род на годи на’. – Ваког бери ће та није било 
одав но;  ║  бери ће тан -тна -о ‘који доно -
си богат род’. – Ништа не вре ди што е 
годи на бери ћет на, немаш с ким д-обе реш. 

беро сав ка ж ‘врста шљи ве’. – Над 
беро сав ком нема шљи ве, то рађа сва ке 
годи не ко кити на. 

беси ти (се) -им (се) несв ‘веша ти се’. 
– Пје ва онај обе ше њак Вла сти ми ров: Јој, 
ћу се бесим, тата / Цури око вра та; ║ 
беша ти -ам несв ‘и с т о ’ ; изр. Немо ме, 
сине, беша ти на то дрво: туј сам ја обе -
си јо мог оца. 

бесле маћ -аћа м ‘нео д го вор на и мало 
»недо вр ше на« осо ба’. – Онај се бесле маћ 
Дра ги шин зацо по у Миле ну и само облје -
ће око њине куће, ко маче око варе ни ке. 

бесло ве сан -сна -о ‘нера зу ман, глуп’. – 
Он ти је, весел ни чак бесло ве сан, глуп ко 
точак  –  Нисмо  ми   бесло ве сно   ста до 
д-иде мо за слјеп ци ма, јер бо слје пац кад 
слјеп ца  води,  оба дво ји ца  у  јами завр ше 
но смо словесно стадо Христово. 

бесмр тан -тна -о ‘коме нема смр ти 
(веро ва ње у бесмрт ност душе)’. – Све 
бид не и про ђе, оно што е веч но то е душа 
тво ја, чове че, само е она бесмрт на. 

бесо муч ник м кога мучи ђаво (бес), 
ђаво и ман’. – Онај бесо муч ник, што му е 
ђаво сло ми јо врат и јопет му није било 
доста, иде те се гро ти ола ја ва ју ћи оног 
Бож јег чове ка кое кад и кое ђе. 

6. БЕРАЉКА: 1. ДРШКА, 2. ТОРБИЦА 

1

2
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бес по сли чи ти -им несв ‘доко ли чи ти, 
бити без посла’. – Ласно е њему, само бес -
по сли чи и вата зја ле. 

бестид ник м ‘лош, поква рен, зао чо-
век’. – Не глај бестид ни ку образ ако њега 
води гузи ца. 

бестид ни ца ж ‘жена без сти да’. – При -
чо ми човек да је гле до како нека бестид -
ни ца игра у пра во слав ном олта ру.  

бес траг м ‘вели ка даљи на’. – Ко зна 
ђе ће се скра си ти у неком бес тра гу; ║  бес -
тра га прил ‘без тра га’. – Иди бес тра га да 
те мое очи не виде; изр. Бес тра га му гла ва.  

бес тра ги ја ж ‘про паст; бес пу ће’. – 
Кад се кола извр ну ше, све оде у бес тра -
ги ју.  

бес цен бес це на -о ‘вре дан, који нема 
цене’. – Кад он про збо ри, то ти је ко да 
си наи шо на бес цен бисер. 

бећар -ара ‘весе љак, лола’. –  Он ти је 
сти го у бећа ре и њему сад одго ва ра она: 
кад бећа ри шором запе ва ју, про зо ри се 
сами отва ра ју; изр. ~ папри каш ‘врста 
јела’. – Начи ни ла стри на бећар папри каш, 
нема диље. 

бећа рац -рца ‘коло’. – Заи гра смо 
жики нац, па мора вац, па нај зад уда ри смо 
бећа рац. 

бећа ру ша ж ‘мла да лач ка бубу љи ца (на 
лицу замом че них деча ка)’. – Спо па ле га 
бећа ру ше, то зна чи да е ста со за женид бу. 

бефел бефе ла м ‘наред ба, налог ста -
ре ши не’. – Сти го бефел, врда ња нема. 

беца ти се -ам се несв ‘пла ши ти се, 
трза ти се (из сна)’. – Ан је при спо, поче 
неке јаде да се беца и да се пре вр ће по 
кре ве ту; ║ бец ну ти се -нем се несв ‘трг -
ну ти се’. – Он се бец ну, ко да не зна ђе се 
нађе; в. љошти ти. 

бечи ти се бечим се несв ‘чуди ти се 
раз ро га че них очи ју’. – Немој туј нак ништа 
да се бечиш, него слу шај шта ти се каже. 
– Бечи се ко кра ва на мртво теле. 

беша ле реч. ‘узре чи ца у раз го во ру 
када се нече га накнад но сети да каже’. – 

Беша ле, умал да забо ра вим да ти кажем: 
поро ди ла се Милан ка. 

беши ка м 1. ‘деч ји кре ве тац на љуља -
ње’. – Прво га тури мо у кол јев ку па кад 
мено одврк не, пре ме шти мо га у беши ку; 
2. ‘мокраћ ни мехур’. – Ишо сам код док -
то ра, вели да ми беши ка није тач на, зато 
мокрим сва ки час, мора, вели, да се уто -
пља ваш боље. 

беш ча шће с ‘неча сност, морал ни пад’. 
– Ти ништа ци су уга зи ли у беш ча шће до 
гуше.  

биба ж ‘ћур ка’. – Шта си се туј заби -
би ла ко нека биба. 

бибер м ‘љути зачин у обли ку црних 
кугли ца или мле вен’. – Рекла му жена да 
купи бибер и он све купио, а бибер забо -
ра вио, кад дође кући, ал ће да му заби бе ри.  

бија ги прил ‘баја ги’. – Он бијо ш 
њима, а вамо се пра ви како бија ги ништа 
о томе не зна; в. беја ги. 

бијон чуг -уга м ‘метал ни прстен на 
лан цу, бео чуг’. – На сва ком вла че гу имаш 
на јед ном кра ју бијон чуг а на дру гом кука -
чу (в. 21/1, стр. 70). 

[бик] бика м 1. в. оба ли ти, раз ви ка ти 
се; ║ бик че бик че та ‘мали, мла ди бик, 
бичић’. – Има Радич бик че ко бол бо на; ║ 
бик чић -ића м ‘и с т о ’ . – Одга и јо Сте во 
бик чи ће за при мер; 2. ‘цева сто семен ско 
перо на црном луку’. – Има у луку мно го 
бико ва, тре ба иг зало ми ти док су мали, 
да се лук не издае на-њиг. 

бико вит -ови та -о ‘похо тљив’. – Он 
ти је у мла де дане бијо бико вит: кад види 
жен ско, ома му поцу ри вода на уста. 

билет -ета м ‘доку мент који се изда -
вао за бра ва да би се могао оте ра ти на 
пијац ради про да је’. – Иди у месну кон -
це ла ри ју те изва ди биле те, да ћера мо јун -
це на вашер о Тодо ри ци. 

бил мез бил ме за м ‘глу пав, неу ре дан, 
нера дан човек’. – То ти је један оби чан 
бил мез, шта гођ му запо ви диш, њему 
тешко.  
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биљег биље га м 1. ‘знак који пока зу је 
неку гра ни цу’. – На међе смо потр па ли 
каме не биље ге; 2. ‘над гроб ни спо мен’. – 
Над сва ким гро бом наши јег пре да ка стое 
биље зи ко неке каме не књи ге. – Ондак су 
му спо ди гли каме ни биљег над гро бом; 3. 
‘неки нео би чан знак на лицу’. – Има на 
носу мали биљег; ║ биље га ж ‘део оде ће, 
пра мен косе или сл. што се носи гата ри 
да гата (од боле сни ка или чове ка који се 
одао каквом поро ку). – Глај нека ко да 
спре миш биље гу при је но што пођеш код 
Пере у Кра ва ри цу; ║ биље жи ца ж дем 
‘и с т о’.  – Гатар гле да у мене па вели: 
„Дје те, дај де ми каку биље жи цу од тебе 
да нешто видим о тебе“.   

биље жник м ‘слу жбе ник’. – Имам 
ћагу  од биље жни ка,  црно на бје ло, ко 
вра та. 

бин ти ја ж ‘сор та кром пи ра’. – Наго -
во ри ше ме да поси јем бин ти ју, ал севи јо 
сам: нема ком пи ра без нашег месе ча ра. 

бињек таш  -аша м ‘камен са кога 
коња ник узја ху је на коња’. – Ми смо пред 
капи јом има ли исте сан бињек таш и туј -
нак при ве де мо ђеду коња са ког га он 
ласно узја ше. 

[бирати] бирам несв; в. кмет, скот, 
сој; ║ бир ка ти -ам несв дем. – Он кад 
купуе неку алат ку на ваше ру, пре вр не 
целу гоми лу, узи ма јед ну по-едну и бир -

ка ону која му се учи ни нај бо ља; ║ бир -
ко ли ти -им несв ‘и с т о ’ . – Ене бабе у-
подру му, бир ко ли круп ни је ком пи ре, 
реши ла да иг испе че у-вру ни. 

бир ти ја ж ‘крч ма, кафа на, гости о ни -
ца’. – Да може, спа во би у оној про кле тој 
бир ти ји. 

биса ге -ага ж пл. т. ‘дво стру ка тор ба 
од костре ти’. – Наба цаш у биса ге све што 
ти тре ба и пут под ноге. 

бисер бисе ра м ‘ску по це ни украс’; изр. 
Не бацај бисе ре пред сви ње. 

биска ти (се) биштем (се) несв ‘тре би -
ти вашке’. – Сва жен ска чељад, неђе љом, 
поćе да ју јед на за дру гом, укруг, па се 
бишту. 

бисквит -ита м ‘кекс’. – И баба Дра -
ги ња нам је пра ви ла поне ки пут бисквит 
с пек ме зом од маџар ки. 

бистар бистра -о 1. ‘чист, про зи ран’. 
– Наш поток је бистар ко суза, ш њега 
смо пили воду; 2. ‘про му ћу ран’. – Бијо 
он бистар и вре дан, ал није вољо шко лу 
ко квоч ка узи цу. 

бистрик -ика ‘бистар извор, поток’. – 
Оста ви ше ове наше бистри ке и љепо те и 
одо ше у ону прљав шти њу. 

бистри ти -им несв ‘учи ти, умо ва ти, 
чита ти’. – И они нашли да бистре поли -
ти ку, а не зна ју ђе су шупљи. 

бистро ок -оока -о ‘отре сит, бистар, 
паме тан’; в. очко пе ран. 

битан га м ‘скит ни ца, нерад ник, нева -
ља лац’. – Она битан га озго дошла да ми 
соли памет. 

бити бидем / бид нем ‘посто ја ти’. – 
Бива ло е и земај ле јада, чеме ра и неправ -
де, ал на ваку руку није. – Кад он нешто 
рек не, тако мора да бид не и тач ка. – Нај -
ва жни је је да бид не мо људи, а све дру го 
е спо ред но. – И они ће да биду и про ђу, 
про шли су и гори, ћора ва им стра на. – 
Бијаг млад и здрав, а Крсто мир и Ста ни -
ша бија гу бје сни ко Маној лов јарац. – 
Бија ше помр чи на ко тје сто, није се виђо 

7. БИЊЕКТАШ 
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прс пред-оком. – Кад видиш, бла го ђеду, 
да ће да бид не нека буда ла шти ња, поскло -
ни се, да те после не вон та ју по судо ви ма 
да ćедо чиш, имаш ти памет ни ја посла. 

бити бијем несв 1. ‘тући’. – Да знаш 
да ћу те бити чим дође мо кући за оно што 
си ме осра мо ти јо; изр. Бије ко све ти Или -
ја. – Бије из оба дви је; 2. ‘кла ти (сви ње), 
посе чи ти’; в. сви њо кољ. 

бити са ти -шем (не)св ‘бити, живе ти, 
посто ја ти’. – Ми бити ше мо на овом при -
со ју ско ро три ста годи на. 

бици кла ж ‘бицикл, точак’; в. повоз. 

[бич] м. – Мој ђедо е на фија ке ру имо 
држач за бич.  

бичaлук м в. бича ја. 
бича ја ж ‘дршка бича, штап за који је 

при ве зан бич’. – Бича ја се обич но пра ви -
ла од дре но ви не, па се још веди ми сте ром 
наша ра и бид не ко ђетлић (в. 8/1, стр. 39). 

бичи ти се бичи се несв ‘изба ци ва ти 
цева сте семен ске листо ве на црном луку 
(в. бик 2)’. – Поне ки струк лука нами но 
да се бичи.  

бич ки ја ж ‘врста руч не тесте ре’. – Кад 
Јеро ти је раз мет не и нао штри бич ки ју, 
стру же даску ко сир. 

бичо ва ти -уем несв ‘тући, уда ра ти 
бичем’. – Кад је Калу ша бичо во људе, он 
не каже уда ри му два ес пет, но уда ри му 
девет нес са шес; ║ бичо ва ње с гл. им. – 
Бива ло е слу ча е ва да су људе бичо ва ли 
на прав ди Бога, а могло им се: оне кои 
наре ђу ју не боли. 

бје ло глав -огла ва -о а. ‘пла во кос’. – 
Душан се тури јо на ујче ви ну па дошо бје -
ло глав; б. ‘који је беле гла ве’; в. пли ска. 

бје љи ка ж ‘меки пот кор ни део дрве -
та’; в. крај ни ца, окрај чи ти, срчи ка. 

бјес м ‘бес’; в. гака ти; ║ бје сан -сна -
о 1. ‘љут, срдит’; изр. Изво ди бје сне гли -
сте; 2. ‘поно сан, јак, сило вит’. – Пје ва ше 
Милен ко: Сокак тесан а ја момак бесан. 

бје сни ти -и(м) несв 1. ‘јако дува ти’. – 
Бје сни ветар, оће д-одне се; 2. ‘пона ша ти 
се ненор мал но, оси о но’. – Дошо пијан и 
одма почо да бје сни; изр. Ако чељад нису 
бје сна, кућа није тје сна. 

бје со ва ти -уем несв ‘бити опи јен нео -
гра ни че ном моћи, силом; мах ни та ти’. – 
Ова влас бје суе и од бје са је обне ви ђе ла; 
║ бје со ва ње с гл. им.; в. удо во ља ва ти.   

благ дан м ‘пра знич ни дан, свет ко ви -
на’. – Иску пи се род би на о благ да ни ма па 
те ува ти мили на нека. 

бла го с 1. ‘новац, зла то, мате ри јал на 
добра’. – Знаш како се каже: није бла го ни 
сре бро ни зла то / но е бла го што е срцу 
дра го; 2. ‘сто ка (обич но овце)’. – Ништа 
љеп ше нема него кад ваб неш бла го па им 
дад неш житан ца и соли у кори то, а оне се 
сја те и лижу, а јаг њад иг дое. 

бла го да ран -рна -рно ‘захва лан’. – Кад 
је на Чер го ви шту спо ди го спо мен оцу 
Алек си иља ду деве сто деве те годи не, он 
укле со: Овај му спо ме ник поди же његов 
бла го дар ни син Симе он Сте ва но вић.   

бла го дар нос -сти ж ‘захвал ност’. – Јес 
било помуч но, ал јопет дугу е мо Богу бла -
го дар нос што нам даде здра ву и пра ву 
ђецу; ║ бла го дар је с ‘исто’. – За сва ку 
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вашу добр о ту ми вам дугу е мо наше бла -
го дар је.  

бла го реч је с ‘бла ге, мудре речи’. – 
Мој ђедо е умљо д-изго во ри згод но бла -
го реч је.  

бла гос -ости ж. `благост`– Знаш, сине, 
како Еван ђе ље учи:  Обу ци те се, вели,  у 
бла гос и бла гос ваша нека буде позна та 
сви ма људи ма. 

бла го си ља ти -иљам несв ‘дава ти бла -
го слов’. – Наш отац ме ноћ очи смр ти бла -
го си љо гово ре ћи: Дабог да ти сре ћа пје ва -
ла, сре ћа те сре ћа ла и сре ћа те испра ћа ла. 

бла го слов м 1. ‘изра жа ва ње жеље за 
добро и сре ћу при зи ва њем Бож је мило -
сти’. – Нек те бла го слов Бож ји пра ти, сине 
мој; 2. ‘одо бре ње, сагла сност да неко 
нешто учи ни уз жељу да му Бог буде на 
помо ћи’. – Доби јо сам очев бла го слов да 
се женим са Мил ком ако њени роди те љи 
то бла го сло ве. 

бла го сло ви ти -осло вим св ‘дати бла -
го слов’. – Бок те бла го сло ви јо, син ко, и 
сва ким добр ом дари во. 

бла го ста ње с ‘успех, сре ћа, изо би ље’. 
– Док смо били у задру зи, то е било бла -
го ста ње, има ло све га и сва че га и зна ло се 
ко шта ради и стал но е била шала, сми ја -
ње, радо ва ње и пје сма. 

бла ти ти (се) -и (се) несв 1. ‘ваља ти се 
у бла ту, каљу жа ти се’. – Сви ње се нај ду 
и пол је жу у-бару те се бла те; 2. ‘учи ни ти 
морал но недо пу штен посту пак, ука ља ти 
образ’. – Ако не мож помо ћи чове ку, немој 
га ни бла ти ти.  

бла то с ‘каљу га, глиб, муљ’. – Гази ли 
смо бла то за циглу пова здан; ║  бла ту -

жди на ж ‘вели ко бла то, локве’. – Чове че, 
упад нем с воло ви ма у неку бла ту жди ну 
доље испод Јоро ви ћа гро бља, једва ми 
воло ви изву ко ше кола. 

бла то бран м ‘штит ник од бла та над 
точ ко ви ма на чези, фија ке ру, бици клу’ – 
Ондај су ти на чеза ма и вија ке ри ма били 

лако ва ни бла то бра ни да не може оног ко 
се вози д-испр ска бла то (в. 23/3, стр. 69). 

бле бе та ти бле бе ћем несв а. ‘брбља ти, 
при ча ти без сми сла и раз ло га’. – Бле бе ће 
ко навјен; б. ‘гово ри ти неи сти ну, опањ -
ка ва ти’. – Немој туј нак бле бе та ти кое шта, 
ниси ти њин дрве ни дво кат.  

блед ну ти / бљед ну ти -ем св ‘мало 
побле де ти, убле де ти’. – Нешто си блед -
но, да зло не чуе. 

бле до зе лен -а -о ‘боја мла де тра ве, све -
тло зе ле на’. – На ћилим че се ста вља ло бле -
до зе ле но поље (9). 

бле ду њав в. блјед.  
блеј м (обич но у мн. бле о ви) ‘оков на 

осо ви ни запре жних кола’ (1).  
бле ја ти -и(м) 1. несв ‘огла ша ва ти се 

бле ја њем (овца). – Кад смо јаг њад одлу -
чи ли, овце некол ко дана нису пре ста ја ле 
бле ја ти; 2. ‘сле ди ти неког не схва та ју ћи 
ни зашто се то чини ни куда то може одве -
сти’. – Зину ли те бле је за њима по митин -
зи ма, реко би они носе кру шац у гузи ци. 

блен то -а м ‘мен тал но начет мушка -
рац’. – Онај блен то блен та ви не види 
ништа диље од њене сук ње, зино ко ован 
о Мијољ да ну, забо ра ви и оца и мај ку и 
сестру и сестри ће; ║ блен тав -а -о ‘субле -
саст, инте лек ту ал но зао стао; невешт, 
неспре тан’. – Пушти кра ју, виш да је блен -
тав начи сто. 

бле ну ти -нем несв ‘несве сно гле да ти 
у нешто’; изр. Бле не ко теле у шаре на 
вра та. 

бле са  м / ж ‘који је мало огра ни че них 
умних спо соб но сти, луц каст’. – Ајде, ајде, 
бле со јед на, узми се у-памет; ║ бле сав -а 
-о ‘мало у ман’. – Паме тан се учи на туђим 
а бле сав на сво им гре шка ма.  

бле сан бле са на м ‘бле сав мушка рац’. 
– Онај Љубов бле сан купи јо мотор, није 
имо памет ни ја и пре ча посла. 

бле са ра ж ‘бле са ва жен ска осо ба’. – 
Виђа ли ону бле са ру што укће низ-пут. 
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бле си ти -им несв ‘чини ти нешто недо -
лич но, бле са во’. – Немој бле си ти но ради 
нешто памет но и добро; в. аја ти.  

бли жа ж ‘игра с нов чи ћи ма’ (1).  
бли жња ив -аива -о ‘који има бли зни, 

тј. раз ли чи те жице (о тка њу)’. – Две жице 
у један кота лац; по осам про сти, а ону 
бли жња и ву  у  један. – Уво ђе ње две ју 
жица у један кота лац, то ти се зове бли -
жња и во (1). 

бли жњак -ака м ‘бли за нац’. – Ја ника -
ко не могу да раз ли ку ем оне Мика и ни не 
бли жња ке: дошли ко јај це јај це ту. 

бли зан че -ета с ‘јед но од дво је мла -
дун ча ди исте мај ке исто вре ме но рође них’. 
– Јед но  бли зан че  им  мушко, а дру го 
жен ско. 

бли зна ж ‘овца која ојаг њи два јаг ње -
та’. – Сва ке годи не се Сига бли зни. 

бли знак -ака м ‘бли за нац’ (1).  
блјед блје да -о ‘сла бу њав, ане ми чан’. 

– Нешто ми дошо блјед у лицу. – Видим 
ја да му е оно дје те нешто блје до; изр. ~ 
ко мртвац. – Нешто дошо блјед, Боже ме 
про сти, ко мртвац; ~ ко крпа. –  Кад је 
загр мље ло, он бија ше блјед ко крпа; изр. 
~-о  гле да ти. – Видим ја да ме он нешто 
блје до гле да; ║ бле ду њав / бље ду њав -
уња ва -о ‘при лич но блед, сла ба шан’. – 
Оно му дје те бле ду ња во; ║ бле ду ња во / 
бље ду ња во прил ‘неве што, незна лач ки’. 
– Јесте он то ура ди јо, ал нека ко бле ду ња -
во; в. премаз[ив]ати.  

бло ке ја ж ‘пло чи ца на ђону ципе ле’. 
– Кад пре кр сти ногу пре ко ноге, ćев не 
бло ке ја. 

блуд ни чи ти -им (не)св ‘нала зи ти се у 
недо пу ште ном пол ном одно су’. – Рас ту -
ри ђедо ви ну блуд ни че ћи, није ни чудо, и 
Еван ђе ље опи суе јед ног блуд ног сина. 

блу за ж ‘део лаке гор ње жен ске оде -
ће’. – Саши ла мло го згод ну шивон ску 
блу зу;  ║ блу зи ца ж дем. – Саши ла ђевој -
чи ца ма блу зи це за Видов дан; в. сук ња, 
доко ле ни ца.  

бљан тав -а -о ‘неу ку сан, бљу тав’. – 
Дај де солир вамо, ово ти бљан та во начи -
сто.  

бље ну ти -не безл ‘про леп ша ти се (о 
вре ме ну)’. – Чим бље не, ома кре ће мо на 
посо. – Ако Бог да да бље не, ома ћемо д-
иде мо д-око па мо жито, да се не дур не 
коров. 

бље сну ти -не безл ‘сев ну ти, пла ну ти’. 
– Кад нако бље сне муња, знај да ће да 
гађа гром. 

бљу ва ти бљуем несв ‘повра ћа ти садр -
жај из желу ца’. – Напи ло се па бљуе за 
про шћом; ║ бљу ну ти -нем  св. – Није сти -
го д-истр чи ис куће но бљу но на вра ти -
ма; ║  бљуц ка ти -ам несв ‘мало, незнат -
но повра ти ти (об. о одој че ту)’  – По мено 
је бљуц ко још два пут; ║ бљуц ну ти -нем 
св дем. – При др жи дје те кад подо ји вако 
усправ но док не бљуц не.  

бљу во ти на ж 1. ‘садр жај изба чен из 
желу ца повра ћа њем’. – Ни кер се не вра -
ћа на бљу во ти ну сво ју, ко онај блен та ви 
Тана си је; 2. ‘непри лич на при ча, од које 
се честит човек мора пости де ти’. – Пре -
ки ни с тим бљу во ти на ма. 

бљу зга ви ца ж ‘мокар снег’. – Уда ри -
ла она бљу зга ви ца, били смо мокри ко 
мишо ви. 

бљу тав -а -о ‘неу ку сан, непри ја тан’. 
– Кад не посо лиш јело, оно ти дође, нако, 
бљу та во, па про ки сне и није ни за шта, 
мош да га бациш за про шће;  ║  бљу так -
тка -о ‘и с т о ’ .  – Ти си, Насто, изгле да 
ми, забо ра ви ла да посо лиш ову бура ни ју 
чим је вако бљут ка. 

бљу штур м бот ‘зеља ста биљ ка Tamus 
com mu nis’. – Дур но се бљу штур, не мош 
да г-истр је биш.  

бобо ља ти -ам несв в. бобо ња ти. – Ку-
мим те Богом да ми више не бобо љаш. 

бобо ња ти -ам несв ‘гун ђа ти, мумла ти 
у њедра’. – Оде баба нани же шта ли и 
нешто бобо ња. 
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бобо ша ра ж ‘врста папри ке поде сна 
за пуње ње, бабу ра’. – Ове годи не ми роди -
ла и шиља и бобо ша ра ко никад, а месе -
чар ка љута да не мож љућа бити.  

бобо шка ж 1. ‘шишар ка’. – Наку пи ла 
ђеца доље испод јела бобо шки пуну тор -
бу па се игра ју ш њима; 2. ‘чау ра сви ле не 
бубе’. – Оне ства ра ју ону бобо шку. 

Бог Бога; изр. ~ да му душу про сти 
(при поме ну покој ни ка); ~ се јави! 
‘поздрав на Бого ја вље ње’; ~ ти помо го!  
‘отпо здрав на поздрав: Помоз ~! Пома же 
~!’; Ко ће ко-но ~; Боже сачу вај; ~ те 
весе ли јо; ~ те бла го сло ви јо; ~ те чуо; ~ 
те виђо; ~ с тобом; ~ с вама; Не дај, 
Боже; ~ мили зна; Богом се бога ти ли; Да 
да ~; ~ вам дао сва ко добро; Сла ва Ти, 
Боже;  Ко се у Бога узда у висо ком закло -
ну стои; о ~у дви је. – Не зна ни о-Богу 
дви је; ║ Бож ји -а -е ‘који се тиче Бога’; ~ 
ство ре ње; ~а воља; ~а милос; ~и бла го -
слов; ~и дар; в. ћуски ја, уми сли ти; ║ бого -
вет ни / бого вет ни -а -о ‘сав, сва ки, цео’. 
– Цео бого вет ни дан пре па да киша. – Ова 
несна ђеца само урне бе са ју, цео бого вет -
ни дан се не сми ру ју; ║ богов ски прил  
‘сјај но, извр сно’. – То си ура ди јо богов -
ски, сва ка ти час.    

богаз бога за м ‘отвор у огра ди, про -
лаз кроз огра ду’. – Још тувим оне ста зе и 
бога зе из мла до сти. 

богаљ м 1. ‘човек сакат, инва ли дан’. 
– Севап је попру жи ти бога љу и он је Бож -
је ство ре ње: ко њему дае Богу позајм љуе, 
а Бог не остае дужан; 2. ‘који је сиро ма -
шан до крај ње беде, бед ник’. – Не зна он 
да с-отме и умр је ће ко богаљ. 

бога ми / бог ме реч. ‘сасвим сигур но’. 
– Бога ми смо држа ви изми ри ли све, до 
пото ње паре, и јопет ми кула ци, коч ни ча -
ри и реак ци ја. – Бог ме и ми смо скр ди ли 
љети ну, још д-узо ре мо и поси је мо пше -
ни цу па смо на коњу. 

бога ство с ‘вели ки име так, богат ство’. 
– Нај ве ће бога ство кое чоек мож да стек -

не стае еве вође, под длан и то ти се бога -
ство зове образ, све дру го су ти три це и 
кучи не; изр. Бога ство никад није сито. – 
Бога ство мења ћуд, рет ко набо ље. – Здра -
вље је нај ве ће бога ство; ║ бога шти ња ж. 
– И тако ти се наша Љуби на уда де у бога -
шти њу да не може да бид не боље, има ју 
од тице млје ка.  

богат бога та -о ‘који има богат ство’. 
– Богат је онај ко има Бога. – Није богат 
ко има воло ва, но ко има шће ри и сино ва. 
– Богат је ко није дужан, а млад ко е здрав. 

бога таш -аша м ‘богат, иму ћан човек’. 
– Ако те у живо ту сна ђе бога ство, води 
рачу на: немо да се поне сеш, бла го ђеду, 
увек се ćећај оне при че о бога та шу и убо -
гом Лаза ру. 

бога ти ти се -им се ‘сти ца ти богат -
ство’. – Бога ти те се Богом, дра га моја 
ђечи це, све оста ло ће вам се дода ти. 

бог зна прил (обич но уз нега ци ју) 
‘нешто наро чи то, осо би то’. – Гле до сам 
ону шуму пот-пут што про да ју Јан ко ве 
уну ке, није бог зна шта.  

боги ња ти -ам несв ‘псо ва ти божан -
ство’. – Немој де да боги њаш, срам те 
било! 

боги ње мед ‘болест која се мани фе -
сту је висо ком тем пе ра ту ром и оси пом, 
обич но код деце’. – Зака чи ше ми ону 
мака њу овчје боги ње, жива се пој док. 

бог ме в. бога ми. 
бого бо рац -рца м ‘непри ја тељ Бож ји’. 

– Он ти је бого бо рац и бре збо жник вели -
ки. – При ча ше ђедо како е Вла ди ка Нико -
лај гово ри јо: Све што устае про ти ву 
Бога осу ђе но е на про пас, а што стои уз 
Бога веч но живи. 

богом дан -а -о ‘пред о дре ђен за доно -
ше ње важних, суд бо но сних одлу ка’. – 
Мисли да е богом дан, реко би ми не зна -
мо од кое је он сор те. 

бого мо ља ж а. ‘место моли тве, црква, 
запис’. – Ако мислиш да мош без Бож је 
помо ћи нешто учи ни ти, грд но се вараш, 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ46



то е од данас до-ćутра, без Бога си ништа, 
зато, бла го ђеду, неђе љом иди у бого мо -
љу и Бог ће ти бити на помо ћи; б. ‘чин 
моли тве’. – И кад се иску пе сва то ви, дома -
ћин изне се кадјо ни цу у авли ју, те иг ока -
ди, јел ондак се врши ла бого мо ља свуђ.  

бого мо љац -љца м ‘вео ма побо жан 
човек’.  –  Он ти је стал но ишо уз вла ди -
ку  Нико ла ја  и  дру жи јо  се  с  бого мољ -
ци ма.  

бого ра ди ти -ора дим несв ‘кука ти, 
жали ти се, јада ти се’. – Шта гој ура ди, он 
бого ра ди, то није добро, него бла го да ри 
Богу за све. 

[Богородица] ж; ║ Бого ро ди чин -а -о 
‘који при па да Бого ро ди ци’; изр. ~-а тра -
ва; в. кан та ри јон.     

бого ру гач -ача в. бого бо рац. 
бод ну ти -нем св в. бости. 
бодри ти -им несв в. обо дри ти. 
божан ство с ‘Бог, Све др жи тељ, Тво -

рац’. – Не псуј божан ство.  
боже ме про сти реч. ‘да ми Бог опро -

сти’. – Морам да ти кажем да овај наш 
поп, боже ме про сти, није неки поп, више 
личи на неког грља ша, иде по кава на ма, 
игра лоп ту у-гаћа ма, веле да се спан ђо с 
неком учи те љи цом, попа ди ја му сла ви 
осми март у цркве ном дому усред вас кр -
шњог поста, и још је сру ши јо ста ри 
иконoстас кои су поди гли ђедо ви наши да 
би му ови беза ко ни ци запо пи ли сина. 

божит ња че -ета с ‘пра се које се коље 
за Божић’. – Пома ла ми пра сад, морам да 
купим добро божит ња че. 

божур м бот ‘више го ди шња цвет ни ца 
Pae o nia’. – Има ди ја ше баба испред ваја та 
божу ро ва и бје лиг, и роза, и црве ни јег, и 
бор до.  

боз предл ‘због, ради’. – Веле: мора 
да се изи ђе на гла са ње, е боз тога „мора“ 
нисам шћео д-идем зинат. – Стра ме да ко 
боз мене не изгу би гла ву, дале ко било. – 
Ова моја снај ка е по све добра, ал, бра те, 
мено-мено па кљуц не ђецу боз ни шта. 

боза ж ‘пиће од куку ру зног бра шна и 
шеће ра’. – Про сто ко боза. 

бозна реч. ‘бог зна, ништа наро чи то’. 
– Не наму чи ше се бозна шта, нека ко олај -
ле про ђо ше кроз живот. – Гле до сам кра -
ву код Нико ле, није бозна шта, потвр да 
на мужи. 

бој м 1. ‘бит ка, бор ба’. – У том боју, 
про кле те Шва бу ри не, ćеме им се утр ло, 
изги бе мло го наши јег људи, а мене рани -
ше; 2. ‘физич ка казна, бати не’. – Заслу -
жи ла е бој кад није ура ди ла оно што јој је 
запо ви ђе но. – Начи ни ла јој све кр ва бој, 
па е онај крв ник опла вљо весел ни цу. 

бојан -а -о ‘обо јен, офа р бан’. – Одвој 
боја но  плат но  да не попу шти по бје лом (9).  

боја ти се -им се ‘пла ши ти се’. – Бој 
се Бога и бежи од они јег који се Бога не 
бое. – Немој, па се не бој. 

боја џи ја м 1. ‘вла сник боја џи ни це’. – 
Нај бо ље боја џи је доље у Чач ку су ти били 
Нико ли ћи и Лепа Чеке ре вац; 2. ‘који воли 
да се бије, кав га џи ја’. – Срећ ков ци су 
били нај го ре боја џи је у селу: није могла 
да про ђе заба ва, а да они не напра ве бој. 

боја џи ни ца ж ‘рад ња, ради о ни ца у 
којој се боји пре ђа, опре де на вуна’. – Лепи -
на боја џи ни ца ти је упре ма се пија ца. 

боја џин ка ж ‘вла сни ца боја џиј ске рад -
ње’. – Ми смо стал но вар ба ли пре ђу код 
Лепе боја џин ке. 

боји ти -им несв ‘боји ти, фар ба ти пре -
ђу’. – Ову туру ми боја џин ка бои ла у мло -
го згод ну   крме зли  боју, само што не го-
во ри. 

бок м ‘боч на стра на’. – Онај про лаз 
бија ше узак, па ниси мого про ћи друк чи -
је, сем на бок; ║ бокас -ста -о ‘бокаст, 
који има испуп че не стра не, боко ве’. – 
Спо соб на жена, дошла бока ста и јака, није 
нека мети љу ша, ко-што има. – Нато чи -
дер, дје те, вина у ону бока сту вла шу; ║ 
бочан боч на -о ‘са стра не’. – Уиђо ше на 
она боч на вра та, нико им се није надо; ║ 
боч но прил ‘постран це’. – Није касо ко-
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но што каса ју коњи но све гази боч но па 
ти га мили на погла ти. 

 бокoрити се -и се ‘раз гра на ва ти се у 
бокор, ства ра ти бокор’. – Пше ни ца згод -
но поче ла да се боко ри, сад би пасо ва ло 
да пане снег да е не увaти суво мра зи ца. 

бокал -ала м ‘изду же на посу да са руч -
ком из које се слу жи вода или вино’. – 
Ток ни дер, дје те, бокал вина. – Запје ва ше 
копа чи ону: Мала моја, водо из бока ла / 
ćећаш ли се шта си обе ћа ла / да не морам 
ника да да кри јем / кад сам жедан да сло -
бод но пијем. 

бокви ца ж ‘леко ви та лисна та биљ ка 
Plan ta go’. – Зака зо ми док тор д-опе ри шем 
изра сли ни цу на обра зу, ал Нада узме те 
ми поч не при ви ја ти бокви цу на оно место 
и потље некол ко дана неста не, ко руком 
одње то, док тор се чудом чуди јо и није 
мого да се начу ди.  

[бокор] м. – Бијо сам д-оби ђем пше -
ни цу, није још раз ви ла бокор, ал је обни -
кла не мож бити боље. 

[бол] м. – Кад је јау ка ла од бола, чуло 
се и у њином џема ту. – Стал но сам суче -
ство во у њиним боли ма и иску ше њи ма.  
– Бол болу јем, ником не казу ем; ║ болан 
бо(л)на -о ‘боле стан, који болу је’. – 
Оздра ви ћеш ти ко бола ни Дој чин. 

болан џа ж ‘вага с куглом на дугој 
стра ни полу ге (за мање тежи не)’. – Ми 
има ли  болан џу,  а  ови  чило ви кан тар па 
јед ни дру ге услу жи мо кад затре ба;   
булан џа  ж  ‘кан тар  који  мери  до   25 
кг’ (1). 

бол бо на ж ‘бом бо на, твр ди слат киш’. 
– Оста ми нажао што ми Мило рад никад 
не доње бол бо ну, кад дође с ваше ра ил 
одне кле. 

бол бон џи ја м ‘про из во ђач бом бо на’. 
– Купи јо ми Миле грон ту љи цу код бол -
бон џи је. 

болес -ести ж ‘болест’. – Савла да га 
болес, није мого да пре дре, нису вре ђе ли 
ни љека ри ни љека ри је, тек ондај човек 

сва ти да е здра вље нај ве ће бога ство; в. 
изво ље ва ти; ║ болес[т]ан -сна -о ‘који 
болу је’. – Она е боле сна одав но и чудо е 
да е још жива; ║ боле шчи на ж ‘тешка 
болест; епи де ми ја’. – Наи ђе она боле шчи -
на и одње га ври шко, ко сла на папри ку. 

[болесник] -ика м. – Ништа севап ни је 
нема него оби ћи боле сни ка; ║ боле снич -
ки -а -о ‘који се тиче боле сни ка’ – Дужи 
је боле снич ки дан од царе ве годи не. 

[болесница] ж. – Глам је ко боле сни -
цу, а пам тим кака је то ђевој ка била: за 
њом се и гора окре та ла и сва ка јој сто па 
пје ва ла.  

[боле ти / бољети] боли несв; изр. 
Исти на нај ви ше боли. 

боле ћи -а  -е ‘сажа љив,  душе ван, сао -
се ћа јан’. – Он ти је бијо боле ћи, за сва ког 
се ćeкиро, сва ком при тр чо да при по мог -
не, редак човек; ║ боле ћив -ећи ва -о 
‘и с т о ’ . – Боле ћив је био за ђецу: ниси 
иг смио ни погле да ти попри је ко. 

боло ва ти болу ем несв ‘лежа ти боле -
стан’. – Није дуго боло во, брзо га пое ла 
боле шчи на.  

9. БОЛАНЏА: 1.  ПОЛУГА, 2. ЈАЈЦЕ, 3. КУКА, 4. ЈЕЗИЧАК,  
5. КАНЏА, 6. ТАС

3

4

5

2

1

6
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боље ри зо ва ти (се) -уем (се) несв ‘ићи 
на боље, побољ ша ва ти се’. – Боље ри зуе 
се живот (1); ║ бољи ра ти (се) бољи ра(м) 
(се) ‘попра вља ти здрав стве но ста ње; 
побољ ша ва ти се’. – А, добро изгле даш, 
види се да си бољи ро, вала Богу, још ћемо 
ми попи ти вина руј но га и изести меса 
овнуј ско га. – Бијо е тежак живот, сад је 
мало бољи ра ло. 

бољи так -тка м ‘напре дак, напре до -
ва ње (у здра вљу, има њу, уче њу)’ – Па ето, 
што се здра вља тиче, има бољит ка, добро 
е, а и бољем се надам ако Бог да.  

бољ ка ж ‘болест’. – Нашла га она 
нева ља ла бољ ка, ништа док то ри нису 
могли д-учи не. 

бом бо ни ца ж ‘цве ће које се гаји у сак -
си ја ма или башти ца ма’. – Уцве та ла бом -
бо ни ца  на љепо ту. 

бор м бот ‘зим зе ле но дрво Pinus’. – 
Онај Јањи ћа бор ти је стар пре ко две ста 
годи на; ║ борић -ића м дем – Ка[д] смо 
били ђаци, ми смо ти сади ли оне бори ће 
горе по Годи до ву, виђи сад коли ка е шума 
ижџи гља ла; ║ боров боро ва -о ‘који је 
(напра вљен) од бора’. – Боров мед је, веле, 
мло го здрав; в. зубља. 

бора ви ти -им несв ‘бити негде, пре -
би ва ти’. – Бора ви јо он кода нас пре ко-
љета сваке годи не, све док није одвр ко. – 
Туна, каза ти, љети бора ви млје ко и сир. 

бори ти се борим се несв а. ‘уче ство -
ва ти у бор би’; изр. ~ с душом ‘боло ва ти, 
бити на умо ру’. – Види се да се бори с 
душом; б. ‘зала га ти се у послу, не оду -
ста ја ти пред про бле ми ма’. – Бори се кол -
ко мош, бла го тају, зап ни са сви ју два ес 
нока та. 

боро ва ча ж ‘даска од боро вог дрве -
та’. – Додај де ми ону боро ва чу. 

боро ви на ж ‘гра ђа од бора’. – Запје ва 
Анђе ли ја: Боро ви но, ниђе тво га лада/ пре -
ва рик се, уда док се мла да. 

боров ни ца ж бот ‘боби ча сто расти ње 
Vac ci ni um myrtil lus’ – Мло го е здрав сок 

од боров ни це за ђецу, а има е на Чемер ну 
у Толи шни ци кол ко ош. 

боси љак -иљка / боси ок м ‘јед но го -
ди шња зачин ска и обред на биљ ка при јат -
ног мири са Oci mum basi li cum’. – Боси љак 
ће мири са ти – по мири су ми дођи. – Запје -
ва Милан ка: И он носи стру чак боси јо ка 
/ да заки ти сво јој дра гој вра та. 

босиљ ка ча ж ‘букет боси о ка којим 
све ште ник све ти води цу’. – Ми с јесе ни 
наре ди мо босиљ ка ча, нек-има у кући.  

босо ног -оно га -о ‘који је бос, без обу -
ће’. – Ми кад смо били ђеца, гура ли смо 
босо но ги од Ђур ђе ва дана па све тамо до 
Митров да на. 

босо нож је с ‘»босо но го« детињ ство’. 
– У вре ме нашег босо нож ја није било ни 
ради ја, ни теле ви зи је, ни теле фо на, ал се 
зато ори ла песма раба џиј ска, и чобан ска, 
и косач ка, и копач ка и жете лач ка и сва -
тов ска. 

бостан боста на м а. ‘њива на којој су 
поса ђе не лубе ни це и диње’. – Два су цве -
та у боста ну расла / пла ви зум бул и зеле -
на када; изр. Обро зелен бостан ‘за осо -
бу ухва ће ну у непри лич ном послу, 
поло жа ју (кра ђа, пре љу ба, пре ва ра); б. 
‘лубе ни ца. – Купи дер ђеци један бостан 
кад пођеш кући. 

боста ни ште с ‘њива у којој се гаји 
бос тан` – Кад обе ре мо лубе ни це ми ондак 
пушти мо овце у боста ни ште. 

бостан ка ж ‘врста кру шке која је уну -
тра црве на’ (1); в. лубе ни чар ка. 

бостан џи ја м ‘који про из во ди или про -
да је бостан’. – Бостан џи ја има коли бу ђе 
бора ви док чува бостан. 

бости (се) боде(м) (се) несв. – Чувај 
се Шаре, она пође кад оће да се боде; ║  
бод ну ти -нем св ‘овлаш убо сти, боц ну -
ти’. – Кад се пра се запе че, узми шиљат 
нож па бод ни кое ђе, боље ће д-изо ди 
масно ћа и неће кори ца д-изго ри. – Мене 
е бод ну ла вино ва гра на пра во у гла ву; ║ 
боц ка ти -ам несв дем. – Обу ко ја нов џем -
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пер и оне ме дла чи це свуј боц ка ју; ║ боц -
ну ти -нем св 1. ‘про бу ши ти’. – Што си, 
рђи цо јед на, боц но ђеци пуваћ те им се 
про бу ши јо и сад нема ју играч ку; 2. ‘при -
го во ри ти неком, пре ко ре ти неког’. – Боц -
ну га мено, нако поиз да ље, да га под ćе ти 
како е бијо нева љо у свое вре ме. 

бото ња ж ‘пли так бунар’. – Ма није 
то буна ра ни виђе ло, обич на бото ња, ваља 
за зали ва ње и да се напои сто ка. 

бофлук м ‘неква ли тет на, лоша роба’. 
– Немо да ми уно сиш ника ки бофлук у 
кућу, но ако не знаш шта е добро, питај 
шта е ску по.  

боца ж ‘коров ска биљ ка с бодља ма’. 
– Плје вик ону ђаво љу боцу, све ми руке 
шаре не од ониг њени јег бодљи.   

бочан боч на -о в. бок.  
бошчaлук м ‘дар уви јен у мара му, 

бошчу’. – Оки ти ла чуту ру с нај бо га ти јим 
бошча лу ком. 

бошча ж ‘заве жљај, мара ма’. – Зави -
јем ја оне даро ве за кумо ве у лепу бошчу. 

бошчо ва лук -алу ка м ‘башта за повр -
ће, врт, гра ди на’ (1). 

бра бо њак -оњка м ‘измет овце или 
козе’. – Кад сам сагу би јо овце, све сам 
загле до еда ли ђе тазиг бра бо ња ка не би 
ли им уишо у траг. 

бра бо ња ти -а(ју) несв 1. ‘пра зни ти 
цре ва (о овца ма и коза ма)’. – Ћерај те 
овце да туј нак не бра бо ња ју; 2. ‘при ча ти 
без сми сла, брбља ти’. – Бра бо ња нешто, 
нако брез-везе, ко јаре на даску. 

брав м ‘једин ка сто ке без обзи ра на 
пол и врсту’. – Кад се ćетим кол ко е туј -
нак бра ва бива ло, а сад све дрји пра зно, 
душа ме забо ли; изр. Злу бра ву нема паше; 
║   брав че -ета с дем. – Туј ти је и пека ра, 
д-испе чеш брав че, за-сла ву ил ма каки го-
дет, туј ти је пржу ља, и сата ра и сва ка зго да. 

бра да ж анат 1. ‘избо че ње на пред њој 
стра ни доње вили це’. – Како би чуво моју 
бра ду кад о сво јој не бри неш; 2. ‘дла ке на 
лицу у пре де лу доње вилице одра слог 

мушкар ца’. – Он оста ри јо и бра да му оćе -
ђе ла; 3. ‘сви ла на врху куку ру зног кли -
па’. – Узе ли Мико ја и Перо бра ду с муру -
за, те зави ја ли у арти ју и пра ви ли цига ре; 
║  бра ди ца ж дем. – Паде дје те и уда ри 
бра ди цом на неки камен чић; ║ бра ду ри -
на ж ‘вели ка, густа и неу ред на бра да’. – 
Сре ди ту бра ду ри ну да ми не пла шиш 
ђецу; ║  бра дат бра да та -о ‘који има бра -
ду’. – Сачу вај ме, Боже, бра да те жене и 
ћоса вог мушкар ца. 

бра да ви ца ж 1. ‘изра штај на кожи’ – 
Неке јаде му се поја ви ше бра да ви це на 
руци; 2. ‘испуп че ње на дој ци’ – Никли 
ђете ту зуби ћи па згод но ује де снај ку за 
бра да ви цу кад сиса; ║ бра да ви чи ца ж 
дем. – Ви[ди]ш му ону бра да ви чи цу спо -
ред нок ти ћа?; ║ бра да ви чав -а -о ‘који 
има бра да ви це’. – Сва е бра да ви ча ва по 
рука ма и маже то неким тра ва ма; ║ бра -
да ви час -ста -о. – Осу ши ће се овај 
лужњак, виђи како му је лис бра да ви час.  

бра да ти -а несв ‘сви ла ти (обич но на 
врху куку ру зног кли па)’. – Бра да ли муру -
зи, мили на погла ти. 

бра два ж ‘широ ка секи ра крат ке 
дршке, за теса ње дрве та’. – Кле по ми 
Мило сав бра дву, бри је; ║ бра дви ца ж дем. 

10. БРАДВА 
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– Дај де ми ту бра дви цу, да нешто вође 
теснем; ║  бра две ти на ж. – Има Сава бра -
две ти ну, не знам само ђе нађе нолич ку.  

бра два ти -ам несв ‘обра ђи ва ти дрво 
бра двом’. – Ене га иза ваја та, нешто бра -
два од под не; ║ бра дви ти -им несв ‘теса -
ти бра двом’ (1).  

бра до ња м ‘човек који има бра ду‘. – 
Тра жио те неки ста ри бра до ња. – Чет ни -
ци били, кажу, бра до ње, а неће да кажу 
да су били Срби. 

[бразда] ж 1. – Жар ко оста ви јо сако -
вац у бра зди; 2. ‘ком плекс земље, има -
ње’. – Сва му имо ви на у јед ној бра зди; 
изр. у јед ној бра зди ‘ујед но, зајед но (о 
њиви)’. – Има пе-шес екта ра у јед ној бра -
зди (1); ║ бра зди ца ж. – Поц ђа во поо ро, 
није му бра зди ца дубља од шаке. 

брај ко м ‘друг, при ја тељ’. –  Е, мој 
брај ко, да не би Руса, ми полип са смо на 
албан ској оба ли, спа си нас писмо руског 
цара. 

бра ни ца ж ‘руком убран плод воћ ке’. 
–  Пада ли це будим ке смо дава ли сто ци, а 
бра ни це смо тра пи ли за-зиму. 

бра он непр. ‘там но мрк’. – Бра он боја 
се доби ја ла бое њем у оро вој кори (9). 

бра ски прил ‘брат ски, као бра ту’. – Ја 
ти нако бра ски даем ово што имам и немо 
да ми вра ћаш опште. 

[брат] м. – Мој брат би руку у-ватру 
тури јо за-мене; ║ бра тић -ића м дем. – 
Мој мла ђи бра тић пошо у-шко лу; ║ бра -
ћа зб. – Моја бра ћа су ме води ла по сабо -
ри ма; ║  бра ле -а м 1. ‘брат (одм.)’. – Немо 
да се заме риш нешто, мој бра ле; 2. ‘девер 
»име од мила којим је мла да зва ла руч -
ног деве ра«’ (1)’; ║ бра ли ца / бра ли ца м 
‘и с т о ’ ; надје ва ти, отво ри ти, пре зи ме; 
║ бра ћа м ‘и с т о ’ ; ║ бра ћо м ‘и с т о ’ ; ║ 
бра ца м ‘и с т о ’ ;  ║  бато -а м ‘и с т о ’ . –  
Кад мла да дође у кућу, она нађе не ђеве -
ри ма име на па иг тако зове: бра ца, бра ле, 
бра ли ца, бра ћа, дели ца, бра ћо, бато, ђешо; 
║ бра тов -ова -о ‘који при па да бра ту’. – 

Бра тов син је начи њо глу по шти њу; ║ бра -
то вљев -ева -о  ‘и с т о ’ . –  Бра то вље ве 
кон ду ре ми  биле  мале  и  наби ле ми жу- 
ље ве. 

бра та нац -нца м ‘бра тов син, сино -
вац’. – Пора сте и мој бра та нац. 

бра та нић м в. бра та нац. – Испра ти 
ме бра та нић до на вр Јели це. 

бра та ни ца ж ‘бра то ва кћи тет ки’. – 
Удае ми се бра та ни ца. 

бра та ни чи на ж в. бра та ни ца. – Уда -
ла ми се бра та ни чи на. 

бра ти берем несв ‘уби ра ти пло до ве, 
лети ну (куку руз, јабу ке, гро жђе)’. – Помо -
го ше нам ђевој ке бра ти вино град, па кад 
смо завр ши ли, поче Мари ја Мла до ми ро -
ва: Берем гро жђе, бирам тамља ни ку / сла -
ђа дика него тамља ни ка.  

бра ти ја м зб ‘круг бли ских људи’. – 
Њина бра ти ја у мана сти ру су грло и гла -
ва, сло жни и кадри да носе бре ме на један 
дру гом. 

бра тин ка ж ‘све кр ва’ (1). 
бра то у би ца м ‘који уби је бра та или 

при пад ни ка свог наро да (бра та по крви и 
вери). – Тана си је ти је бра то у би ца, ко 
Кајин што бија ше у вре ме оно. 

бра ту чед м ‘стри че вић, сино вац’. – 
Вели покој ни ков бра ту чед: ја ћу да чувам 
меи та ноћас. 

[брашно] с; в. арти ја ни, бун гур; ║ бра -
шан це -а с дем. – Да јој, вако, народ не 
попру жи, ко бра шан ца, ко машчи це, ко 
сир ца, пасуљ ца ил мај шта, цркла би 
весел ни ца од-гла ди (7: 119); в. згу сну ти, 
шено кле;  ║  бра шњав -а -о ‘који је посут 
бра шном, нпр. воде ни чар’. – Бијо сам ти 
бра шњав у мли ну од пета до уве та; в. згу -
снут. 

бра шњар -ара м ‘сан дук у који при 
мле ве њу пада бра шно’. – Изли зо се бра -
шњар кол ко е кроз његa бра шна про ту ре -
но; уп. и мучањ, муч њак (в. 26/4, стр. 78). 

брбља ти  -ам несв ‘гово ри ти непо ве -
за но и без сми сла’. – Ако ми веру еш, не 
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могу више д-издр жим кад он наи ђе и поч -
не да брбља, а ја не знам ку-ћу при је од 
посла.  

брбљи вац -ивца м ‘који нео д ме ре но 
при ча, брбља’. – Почо да гово ри у петој 
годи ни, а сад пра ви брбљи вац, ко да ће да 
накна ди оно што е ћуто. 

брбљи ви ца ж ‘при ча ли ца’. – Немо те 
грди ти слат ку баки ну брбљи ви цу.   

брбљи вос -ости ж ‘пре те ра на говор -
љи вост’. – Брбљи вос је мло го грд на осо -
би на. 

брбљо -а м ‘брбљи ва мушка осо ба’. – 
То ти је оби чан брбљо; ║ брбљив брбљи -
ва -о ‘који је мно го прич љив, који брбља’. 
– Он ти је брбљив, ништа повер љи во му 
не казуј, јел он ће то да рас тру би по целом 
селу. 

брбљу ша ж в. брбљи ви ца. – Пушти 
брбљу шу, можда ће се умо ри ти.  

брбо ћа ти брбо ћем несв 1. ‘испу шта -
ти ваздух у води’. – Брбо ће крма ча по 
оним спла чи на ма, види се да није глад на; 
2. ‘при ча ти без сми сла, брбља ти’. – Ене 
иг тамо, брбо ћу, дода ју оно ме што су 
чуле.   

брбу ска ти -а несв ‘дува ти кроз напој 
(о сви њи)’. – Кад сви ња ма наспеш спла -
чи не, па кад се нара не оне потље брбу -
ска ју. 

брв на ли ја ж ‘кућа од брва на, брв на -
ра’ (1).  

брв на ра / брв ња ра ж ‘кућа од дрве -
та, од тесаних или струганих брвана’. – 
Нај пр во су има ли брв ња ре, па се јаком 
потље поче ле пра ви ти полу брв ња ре; ║ 
брв ња ри ца ж дем. – Имо ја горе јед ну 
брв ња ри цу па се сру ши ла.  

брв но с 1. ‘истру га на или оте са на тал -
па из труп ца која слу жи као мате ри јал за 
град њу брв на ра’. – Има она лепа песма: 
Ста ра црква од брва на / сачу ва на од вре -
ме на / и сад горе у брди ма / још вере и 
наде има. – Земај ле теса ли она брв на, а 
сад лако: оће раш на стру га ру и гото во за-

дан; 2. ‘гре да као мостић пре ко пото ка’. – 
Из оне при че о два јар ца што су се сре ти -
ла на брв ну изнад пото ка, мого си да нау -
чиш да памет нии попу шта.  

брв ња ча ж ‘кућа од брва на, брв на ра’ 
(1); ║ брв ња чи ца ж ‘дем од брв ња ра, брв -
на ра’ (1).  

брдар м ‘човек који пра ви брда’. – 
Валич ни у телу, неспо соб ни за рат ни -
штво, само ва ли су брда ри уз зуп це и 
шипи ла (9). 

брди ло с ‘део ткач ког раз бо ја на коме 
је учвр шће но брдо’. – Уне сте ми, ђецо, 
брдо и брди ло, оћу да наме штим раз бој у 
куј ну да ткем зимус. 

брди на ж ‘земља у брду, стра ни’. – 
Било тамо мено брди не, ал више не ради -
мо ни ово око куће. – Ону брди ну више и 
не рачу њам сем да овце мено пасну, није 
ни за шта. 

брди ти -им несв ‘пра ви ти брдо од 
шипи ла и зуба ца’. – Брди ли и пре бр ђа ва -
ли за оку бра шна (9). 

брдо1 с гео гр ‘узви ше ње као земљи -
шни облик’. – Ми смо ти има ли доста 
земље у-брду и туј смо сија ли ком пир или 
зоб; изр. кре ну ти, поћи ~ низ брдо ‘про -
па да ти (о дома ћин ству, дру штву)’. – Чим 
је он пре у зо  ста ре шин ство, ома све иде 
низ брдо. – Опу чи ше се кола низ брдо; ║ 
брда шце -ета с дем ‘мало брдо’. – Њина 
кућа ти је ома тамо иза оног брда шце та; 
║ брде љак -љка в. брда шце. – Онај брде -
љак они зову брдо, а мало е већи од доб-
р ог пла ста сје на. 

 брдо2 с ‘део ткач ког раз бо ја којим се 
саби ја потка’. – Кад она тке, чуеш кад 
брдом  уда ра ко по так ту. – Сва ко брдо 
има зуп це кроз кое про вла чиш осно ву и 
ш њим потље при би јаш потку кад чун -
ком про ву чеш руди цу изме ђу нити осно -
ве; ~ „у два“, брда шце за тка ње рафи је 
(9); ~ „у два н’ес“, чешће брдо од два на -
ест бро ја ни ца. – У брдо „у два на ес“ уво -
ди се полу па муч но плат но (9); ~ у пет 
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(синт), пет бро ја ни ца (150 зуба ца). – Брдо 
„у пет“, поја сно брдан це (9).  

бре узв ‘за нагла ша ва ње, исти ца ње 
иска за’. – Ђе си, бре, чове че Бож ји, откад 
се нисмо виђе ли? 

брег в. брјег.   
бре жња ча ж ‘брд ска, рас тре си та 

земља’. – Родио ком пир ове годи не у бре -
жња чи не мож бити боље. 

бре за ж бот ‘дрво Betu la’. – Од бре за 
смо ćекли гранчицe и пра ви ли бре зо ве 
метле; ║ бре зов -ова -о ‘који се одно си на 
бре зу, који се тиче бре зе’. – Бре зо ва кора 
ти је леко ви та, каже баба Ста ној ка, ваља 
да е туриш у воду с којом се купаш; ~ 
метла ‘метла од бре зо вих гра на’. – Све 
смо бре зо вом метлом бри са ли авли ју. 

бре зве злук м ‘које шта ри ја, нешто без 
везе и сми сла’. – То што е он учи њо је 
чис бре зве злук, то нико није ура ди јо откад 
је гавран поцр њо. 

бре зик -ика м ‘бре зо ва шума’. – Ене 
ти се овце раши ри ле испод оног бре зи ка; 
║  бре зје с ‘и с т о ’ .  – Кад гој смо ишли 
Олги у Бре зо ви це, о обе ти ни, ми уда ри -
мо попр је ко, низ бре зје, нуди је је мло го 
бли же.  

бре зо ва ча ж 1. ‘сор та кру шке’ (1); 2. 
‘метла од бре зо вих гра на’. – Бре зо ва чом 
смо бри са ли авли ју. 

бре зо ви на ж ‘бре зо во дрво или гра -
ње’. – Од бре зо ви не смо пра ви ли мло го 
добре метле и ш њима бри са ли авли ју, 
башчу, пут спо ред-куће.  

бре ки ња ж бот ‘дрво и плод Sor bus 
tor mi na lis’. – Било тамо некол ко стабала 
бре ки ње; ║ бре ки њи ца ж дем. – Има нође 
више куће и јед на бре ки њи ца. 

брек та ти / брек ћа ти брек ћем несв 
‘тешко диса ти, дах та ти’. – Оста ри ло се па 
не мож уз брдо ласно, но брек ћем, реко 
би: вучем кола. – Уну ци веле да је ђедо 
напре до во: брек ће боље но про шле го- 
ди не. 

бре ме -ена с ‘све жањ сена који се 
може поне ти’. – Помоз те, ђецо, јед ни дру -
ге, и Господ је запо ви ђо да носи мо бре -
ме на јед ни дру ги ма; изр. Сва ко вре ме има 
свое бре ме;  ║ бре ме на ‘труд на, носе ћа’. 
– Бре ме на ми снај ка јопет, вала Богу; ║ 
бре мен це -ета дем од бре ме. – Ђедо поне -
се вели ко бре ме, а нама дво и чи ци вег не у 
коноп чи ће по мало бре мен це и ми упр ти -
мо на леђа па за њим, те испа не мо мло го 
важни; ║ бре ме нит -а -о ‘опте ре ћен’. – 
Ово вре ме бре ме ни то кое ка ким мука ма и 
тего ба ма. 

бре нер м ‘гори о ник који кори сти бутан 
гас’. – Саво бре не ром сму ди сви ње. 

бре но ва ти -уем (не)св ‘води ти рачу -
на, ува жа ва ти’. – Не-бре нуе тај ни оца, ни 
ђеда но ћера по свом. 

брен це -ета с ‘тучак у зво ну’. – Испа -
ло нека ко брен це из меде ни це и не чуем 
ђе је сто ка (в. 64/2, стр. 306). 

брес бре ста  м бот ‘дрво Ulmus’. – 
Нешто почо поне ки брес да се суши; ║  
бре стов -ова -о ‘који је од бре ста’. – Бре -
сто ва срча ни ца е дуго веч на; ║ бре стић -
ића м дем од брест. – Види се да ће онај 
бре стић д-изра сте за добру срча ни цу на 
волуј ским коли ма. – Код бре ста, више 
Ђор ђе ве куће, има добар извор; ║ бре сје 
с ‘бре сто ва шума’. – Тамо иза оног бре сја 
е наша лива да. 
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бре сто вак м ‘пред мет напра вљен од 
бре сто вог дрве та, об. штап, бати на, мот -
ка’. – Он смо та онај бре сто вак те га, умал, 
не рас па ли по-дупе ту; в. вин та ча.   

бре сто ви на ж ‘гра ђа од бре ста, бре -
сто во дрво’. – Бре сто ви на се кори сти и за 
пра вље ње кола. 

бре ца ти се -ам се несв ‘љути то реа го -
ва ти’. – Имо е нави ку да се бре ца и кад 
има и кад нема раз ло га; ║ брец ка ти се -
ам се несв дем. – Гово ри ла баба да се он 
брец ка ко да га нешто боц ка у гузи цу; ║ 
брец ну ти се -нем се св пре ма бре ца ти 
се. – Згод но се брец но, кад виђе шта би. 

брже-боље прил ‘што пре, одмах, 
брзо’. – Кад је чуо да се Мил ка поро ди ла, 
он брже-боље отр чи д-иште мушту лук.  

[брз] брза -о. – Ако је смрт брза ко он, 
мло ги ће се нажи вље ти. – Пола ко, знаш 
како е каза но, све што е брзо, то е кусо; ║ 
брзо прил. – Реко да ће се брзо вра ти ти и 
да га чекаш.  

брзак -ака м 1. ‘поток на вели кој стр -
ми ни’. – Иза њини јег кућа има мали водо -
пад и од њега нани же пото чић брзак; 2. 
‘човек који брзо и непро ми шље но реа гу -
је, брзац’. – Он има мло го добру душу, ал 
је брзак па пође кад уше пр тља, нако, што 
на ум то на друм.  

брза ти -ам несв а. ‘ићи брзо’. – Немо -
де, дје те, тако брза ти, смо ри ћеш се; б. 
‘гово ри ти брзо’. – Брза ко да га е отац 
пра ви јо у трку; в. ‘ради ти брзо’. – Кад 
оре зу еш воћ ку, пола ко, немо брза ти, добро 
заглед ни кол ко род ниг пупо ља ка тре ба д-
оста виш.  

бри га ж изр. Удри бри гу на весе ље. – 
Бри го моја, пре ђи на дру го га. – Баш ме 
бри га. – Бри га ме. – Боли ме бри га. – Није 
ме бри га; ║ бри жан -жна -о ‘који бри не, 
забри нут’. – Мај ка е вазда била бри жна и 
изгле да да јој то суђе но.   

бри га ти -ам несв ‘бри ну ти’. – Ма не 
бри гај, чове че, кад ти кам: вра ти ћеш кад 
узмог неш, није гре да; ║ бри жи ти -им несв 

‘и с т о ’ . – Баба гово ри ла: не забо ра ви ни 
Бога ни моли тву – и не бри жи. 

бри ђе ти -ди безл несв ‘трну ти, обич -
но од уда р ца или напор ног рада’. – Бри де  
ми дла но ви од мотор ног тесте ре та, не 
могу ласно да заспим. – И кад је пре ста ло 
да боли, још дуго ме бри ђе ло. – Радој ко 
Нико лић вели за сеља ке: дла но ви им бри -
де од напор на рада, а дрк те од суше, 
попла ве и гра да; ║ брид ну ти -не  ‘напу -
ћи’. – Кад је оно бијо земљо трес у Кра -
ље ву, мено брид но мал тер на нашој кући. 

бри зга ти -а(м) несв ‘нали ва ти мле ко 
у виме’. – Поче ле кра ви це да бри зга ју, 
има ће се шта пому сти.  

бри зну ти -нем св у изр. ~ у плач 
‘запла ка ти’. – Кад су ђеца чула да су ђеда 
оће ра ли у бол ни цу, бри зну ше у плач, 
нисмо могли ништа да им здо го во ри мо. 

[бријати] (се) -јем (се) несв. – Почо и 
Мићо да се бри је и сад мисли да е уишо 
међу људе; ║ бри ја ње с. – Очи пра зни ка, 
зна се: иде мо код Мла ђа Радо ми ро вог на 
бри ја ње и под ши ши ва ње; ║ бри ја ћи -а -е 
‘који се тиче бри ја ња’; изр. ~ сапун; в. 
сапун. 

бри јач -ача м ‘нож, бри тва за бри ја -
ње’. – Кад Мла ђо мане оним њего вим бри -
ја чом о каиш, бри је бра ду ко ветар. 

бри ну ти -нем несв а. ‘води ти бри гу о 
неком, о нече му’. – Ти сад бри ни о ђете -
ту, има ћеш кад о сје ну; б. ‘има ти лош 
пред о се ћај, стре пе ти’. – Немо, мај ко, 
ништа да бри неш, нисам ја више мали, 
побо гу. 

бри са ти -шем несв ‘чисти ти’. – Бри -
са ла сам авли ју цело јутро, била ноћас 
сла на па опа ло лишће; ║ бри ска ти -ам 
дем несв ‘овлаш, пома ло бри са ти’. – Бри -
скај мимо гред ове ствар чи це; ║ бри сну ти 
-нем св. – Бри сни, ћеро, тај астал па виђи 
има л још тамо мено каве.     

бри тва ж а. ‘нож за бри ја ње’; в. бри -
јач; б. џеп ни ножић, перо рез, веди ми стер’. 
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– Баба не иде на свад бу без бри тве јел кад 
иксан обе зу би, бри тва му е спас.  

бриџ у изр. ~ пан та ло не ‘пан та ло не с 
боч ним напу стом уз коле на’. – Ондак су 
се носи ле бриџ пан то ло не, оне што има ју 
напус. 

брјег м 1. ‘ома ње брдо, узви ше ње’. – 
Кад иза ђеш на брјег, кре ни они јем пути -
ћом десно; 2. ‘оба ла (водо то ка)’. – Пола -
ко, ћеро, сти ћи ћеш, знаш како е каза но: 
тија вода брјег рони; ║ бре жу љак -љка м 
дем ‘мањи брег’. – Оће мој брат да начи -
ни кућу н-оном бре жуљ ку; вели: нође је 
осун ча но, про ве тар но и здра во јел на том 
месту овце зал је жу кад се напа су; ║ бре -
шчић -ића м. –  Њена је кућа под они јем 
бре шчи ћом.  

[брк] м. – Све му чини, ал му брк не 
поми њи; ║ бркат брка та -о ‘који има брко -
ве’. – Оста ла је реч: чувај се брка те жене 
и ћоса ва мушкар ца. 

бркај ли ја м ‘човек с вели ким брко ви -
ма’. – Кад отуд, од маћан ски јег кућа, 
помо ли се бркај ли ја на коњу.  

бркљав -а -о ‘неу ми вен, мусав, зама -
зан’. – Бија ше, весел ни ца, мено бркља ва 
и сва нако дро ња ва с оном њеном амбу -
љом. 

 бркља ји ца ж ‘већа дрве на каши ка 
којом се меша јело’. – Ти бркља и цом 
пође ко ји пут добро про ме шај јело да ти 
не заго ри.   

брко -а м ‘човек с брко ви ма’. – Комен -
ди ја Гари и каже: Ми Цига ни пушта мо 
брко ве при је но што нас зов ну у вој ску 
спо ра ди тога да нас зову Брко, а јок Циго;  
║  брко ња ‘и с т о ’ . – Ка-дође онај брко -
ња, ђеца ома побе го ше иза кача ре. 

брлог  м ‘лом, неред’. – Он ти ону њего -
ву избу није рас кр чио бозна откад, не зна 
му се часног крста, не мош од брло га да 
про ђеш ласно; в. гагри ца. 

брло жи ти -им несв ‘прља ти, пра ви ти 
неред’. – Немој де да брло жи те, не могу 
д-идем више за-вама д-успре мам; в. угри -
зак. 

брља ж ‘лоша раки ја’. – Није то раки -
је ни виђе ло, обич на брља. 

брљ ну ти -нем св, об. у изр. ~ ко маче 
у варе ни ку. – То су ти зеле ња ши, не зна 
то да про ми сли, но брљ не, нако, ко маче 
у варе ни ку; в. смо три ти / смо трен, 
шацо ва ти. 

брња -е ж ‘заде бља на усна или усна с 
неком беле гом’. – Нађе ну ли ждре бе ту име 
Брњо боз оне брње на ћуши. 

брњи ца ж ‘метал ни део са језич ком 
на каи шу за закоп ча ва ње’. – На кон ду ра -
ма имаш каи шо ве и брњи це па каиш прот -
неш кроз брњи цу и кад онај јези чак про -
ђе кроз рупи цу на каи шу, закоп чо си (в. 
54/2, стр. 257). 

брњо -а м ‘коњ са белом њушком’. – 
Има ли Миле нин ци бел це, Брња и Ђура, 
није бољиг коња има ло Дра га че во па иг 
про да ли Рако ви ћи ма. 

брњу шка ж ‘жица која се ста вља сви -
њи у губи цу, да не рије земљу’. – Једва 
одр жак вепра док му уда ри ше брњу шку. 

брод  бро да  м ‘место на реци, пото -
ку, погод но за пре ла зак (наро да, сто ке, 
запре ге)’. – Пре гнај овце доље на бро ду, 
н-ону стра ну пото ка; изр. Не изу вај се при -
је бро да. 

бро и ти -им несв 1. ‘пре бро ја ва ти’ – 
Он није знао да брои овце, ал је знао сва -
ку у-гла ву и није могло да се деси да не 
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зна јесу ли све на оку пу; 2. ‘грди ти, ружи -
ти; псо ва ти’. – Поче изгла са да га рези ли 
и да брои: те ваки си, те наки си, те ника -
ки си, а није ни чудо кад се дру жиш с 
оним ништа ком, зато е и каза но: с ким си 
наки си.  

бро је ни ца ж (обич но мн) ‘весе ла 
чобан ска и слав ска песма, поско чи ца’ (1). 

бро ју тро ‘облик јутар њег поздра ва, 
добро јутро’. – Бро ју тро, Мило са ве! 
Добрa ти сре ћа, Дра га не! 

бро кат -ата м ‘сви ле на тка ни на’. – Све 
јор га не при пре ми ла сам јој од бро ка та (9). 

брон за ти -ам несв ‘стал но при го ва ра -
ти, гун ђа ти; прко си ти’. – Никад није задо -
во љан, како гој д-ура диш, он само нешто 
брон за. 

броћ м ‘биљ ка Rubia tin cto ri um’. – 
Народ је броћ пре кр сти јо у црве нац зато 
што се ода њ доби ја ла црве на боја.  

брс ж ‘шибље, биље које сто ка радо 
брсти’. – Кад по Ђур ђе вуд не изли ста гора, 
ондај сто ка нај ви ше воли брс, ваљ дар што 
су они издан ци мла ди. – Вра ти јо козе из 
брсти. 

брсти на ж а. ‘гра на с које је сто ка 
поје ла лишће’. – Те се брсти не потље 
поку пе и сло же неђе, ваља за ложе ње; б. 
‘брст, бршће ње’. – С про ле ћа, кад неста -
не сје на, ан запу по љи шума, сто ка се изго -
ни у  брсти ну. 

брсти ти -им несв 1. ‘јести лишће с 
(мла дих) гран(чиц)а’. – Тешко е кози 
брсти ти кад је вук гле да; 2. ‘при ча ти без 
сми сла, брбља ти’. – И кам ти ја њему у-

очи: немо да брстиш туј нак, љеба ти и 
соли, те он једва уто ље. 

бру ја ти -и безл несв ‘шушта ти, зво -
ни ти (у уши ма, од поре ме ће ног при ти -
ска)’. – Ма, нешто ми бру ји у уве ти ма, 
мора да ћу чути неки глас; ║ бру ја ње с 
гл. им ‘шум, зво ња ва у уши ма’. – Чуе ли 
се како ми бруи у уве ти ма? 

бру ка ж ‘сра мо та, скан дал’. – Нема 
бру ке док се човек сам не обру ка, а они 
што мисле да пањ ка њем могу да те обру -
ка ју, боље би им било да се покри ју уве -
ти ма.  

брун да ти -ам ‘гово ри ти нера зу мљи -
во, мумла ти’. – Таки ти је он, наџак човек, 
само нешто брун да, ника ко му уде си ти не 
мош. 

брус м ‘камен за оштре ње косе’. – У 
бру са ру наспеш воде да брус бид не мокар 
и кад набру сиш косу, сјече ко муња; в. 
беле ги ја.  

бру са ра ж ‘посу да у којој се држи 
брус за оштре ње косе’. – Бру са ре смо 
маом пра ви ли од обич ног волуј ског рога.   

брч ка ти се -ам се несв ‘пра ћа ка ти се 
у води и иза зи ва ти шум’. –  Ништа љеп -
ше него кад мог уну ка туре у кори то с 
мла ком водом, а он се брч ка и гуче ко 
голуб. 

13. БРУС

14: .БРУСАРА  
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бубан чић м ‘мали дечак’. – Ја у тре -
ћој годи ни, мали бубан чић, разу ми јеш (1). 

бубањ буб ња м ‘уда рач ки инстру -
мент’. – Деси мир Пери шић ти је бијо 
капел ни расо вач ким штру мен ти ма, а Ста -
ни ша Зимо ња уда ро у бубањ. 

бубац буп ца м ‘живин ски желу дац’. – 
Испр жи ђеци бубац и џига ри цу, нек пре -
за ло гае, дуго е до вече ре. 

буби ња ж ‘гли ста у цре ви ма, пара зит’. 
– Мора д-има буби ње кад воли ко једе, а 
мршав. 

буб ну ти -нем св 1. ‘изне на да јако уда -
ри ти’. – Ми се запри ча ли, кад неко буб ну  
на вра та. – Буб ну изне на да, кад се нико 
од нас није надо, те нас згод но пре па де. 
2. ‘изре ћи неку глу пост’. – Он буб ну – с 
неба па у ребра. 

буб ња ив -аива -о ‘вели ког сто ма ка, а 
мршав (о живин че ту које има гли сте)’. – 
Мора да е оно пра се буб ња и во чим има 
ноли ки сто мак, а вамо мрша во.   

буб њар -ара ‘члан музич ког орке стра 
који уда ра у бубањ’. – Виче Мика и ло Ста -
ни ши буб ња ру: Удри, Ста ни ша! – а Ста -
ни ша рас па ли оном маљи цом, чини се: 
прште бубањ. 

буб ња ра ж ‘про ста лиме на пећ’. – 
Цига нин Мико про да во мло го згод не буб -
ња ре на ваше ру и нису ни лјек ску пе.  

[бубрег] бубре га м анат; в. про да ва -
ти, живље ти. 

бубре жњак м ‘део закла не живо ти ње 
у пре де лу сла би не који обу хва та и бубре -
ге’. – Ćек ни де нам јед но кил це пече ња од 
бубре жња ка и дај нам бокал вина, па шта-
бид не. 

бубу љи ца  ж ‘гној ни чирић, квр жи ца, 
обич но на лицу’. – Дођ де да ти баба спр -
шти ту бубу љи цу, то су ти, сине мој, бећа -
ру ше. 

бува ж зоол ‘инсект, пара зит који 
сише крв пти ца, сиса ра, чове ка, Pulex’. – 
Видим ја да се керу ша чеше, а кад сам 

поче ла да зави ру ем – она пуна бува; ║ 
буве ти на ж аугм. – Дођо ше ми гла ве ове 
буве ти не, нисам могла да иг истр је бим 
док не наба вик пепе ин. 

бува ра ж ‘затвор, апса на’. – Одле жо 
он у бува ри некол ко дана, после му рекли 
да е била гре шка и појо вук магар ца. 

бувар ник м ‘место где су се испа ти ле 
буве’. – Не иди тамо у тај бувар ник (сви -
њац), наку пи ћеш се тиг буве ти на па уње -
ти у-кућу. 

будак м ‘јача и тежа алат ка за копа ње 
и крче ње’. – Кад је вади јо пањ сло ми 
држа ли цу на буда ку; ║ буда чи на ж пеј. – 
Он нашо да ноли ку буда чи ну нато ва ри 
ђете ту; ║ буда чић -ића м дем ‘сасвим мали 
будак’. – Еве ти буда чић, бла го баби, па 
иди доље код ђеда у башчи цу те му помо зи. 

буда ку ља ж ‘мањи будак’. – Склон де 
ту буда ку љу тамо да е не пре ска че мо; ║   
буда ча ра ‘и с т о ’ . – Каже, иди у кача ру 
те доне си буда ча ру. 

буда ла -але м / ж ‘мало ум на, луц ка ста 
и нера зум на осо ба’. – Буда ле се не сију, 
саме ничу. – И буда ла кад шути, људи 

1
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мисле да е паме тан; – Док се памет ни 
наму дро ва ше, буда ле се нау жи ва ше; ║ 
буда ле ти на м / ж аугм. – Сви су мисли ли 
да е Микаш буда ле ти на, а он извр ћо вој -
ну пен зи ју и пра ви јо се шашав; ║ буда ли -
на м / ж ‘и с т о ’ . – Оти шла буда ли на у 
варош ко да тамо таки јег нема; ║ будал -
чи на м / ж ‘и с т о ’ ;  в. крста ча, оће ра -
ти; ║ буда лас -ста -о ‘који се пона ша луц -
ка сто’. – Дао га Бог буда ла стог и њему е 
све добро кад га не тучу.  

буда лаш -аша м ‘буда ла’; в. рас пу -
ште ни ца. 

буда ла шти ња ж ‘непри ли ка коју учи -
ни буда ла, буда ла шти на’. – Дођо смо због 
оне буда ла шти ње што си учи њо јутр ос 
пред општи ном. 

буда ли ти -им несв ‘чини ти нешто 
нера зум но или изи гра ва ти буда лу’. – 
Ђецо, немој де те буда ли ти туј нак, но се 
мено уозбиљ те, нисте ви више мали. 

буди бок сна ма ‘израз забри ну то сти 
због нера зум ног поступ ка’. – Буди бок сна -
ма каку буда ла шти њу учи ни ше, пој док се 
жива.  

[будити] будим несв. – Реко ђедо да 
га не буди мо. 

буђ ж ‘пле сан’. – Ува ти ла се буђ по 
вру чабра са сиром; ║ буђав -а -о ‘пле с-
њив, уста јао’. – Немој те баца ти љеб, то е 
гро та, кад би само зна ли како смо за вре -
ме рата мора ли д-еде мо буђав љеб, јел 
дру гог није ни било, пошто ва ли би сва ку 
мрву. 

буђа ти -а несв ‘пле сни ви ти се, 
поста(ја)ти буђав’. – Немо ту оду ши ну 
сје на дава ти сто ци, ви(ди)ш да е поче ла 
да буђа, може сто ка да доби је сип њу.   

буђе лар -ара м ‘нов ча ник’. – У оној 
жур би, забо ра вик да турим буђе лар у-џеп 
и одем, нако, без жуте бан ке. 

буђ за шта прил ‘буд за што, јеф ти но, 
ско ро џабе’. – Шта гођ нам, баја ги, отку -

пе, узму буђ за шта и ш-њима не тре ба има -
ти посла, што вико мој ком ши ја ког су 
боз  тога  апси ли  кад  је  копе ри ро пше -
ни цу.  

буздо ван -ана м 1. ‘хлад но оруж је, 
топуз’. – Зна деш ли ти, јуна че, ону како 
поте го ше пер не буздо ва не, те ста до ше ш 
њима уда ра ти; 2. ‘глу пак, дрзник, без о -
бра зник’. – То ти је један оби чан буздо -
ван, клон се ти њега, нек-иде бес тра га; ║  
буздо ван чи на м аугм. – То ти је јед на 
неви ђе на буздо ван чи на; ║ буздо ван чић -
ића / -ића м дем. – Кад тај буздо ван чић 
пора сте, биће ко отац му, не пада ивер 
дале ко от-кла де.  

бујад ж ‘папрат’. – Бог дан поко си јо 
бујад и ш њом покри јо коша ру. 

буја да ра ж ‘коша ра покри ве на буја -
ђу’. – Она мо иза Бог да но ве буја да ре ти је 
Сави на вода. 

бујад ња ча ж ‘земља на којој расте 
бујад’. – Бујад ња ча е род на земља, на 
кишној годи ни роди ком пир да не мош 
пој ми ти. 

бујер -ера м ‘газда’. – Он ти је бујер, 
ни сам не зна шта има, а доправ де и њего -
ви ста ри су били дома ћи ни, нема шта да 
се рек не. 

бука ж ‘бука ча, изми шље но ство ре ње 
попут вешти це’. – Ако ђеца нису добра, 
доћи ће бука. 

бука ж ‘неу ре ђе ни зву ци’. – Кад наи -
ђу шин ска кола по оној кал др ми, чуе се 
она бука довле. 

бука ги је пл.т. ‘оков на нога ма затво -
ре ни ка’. – Кад зли ков ци утам ни че чове -
ка, оку ју га у бука ги је. 

бука ри ти се -и се несв 1. ‘пари ти се 
(о сви ња ма)’. – Бука ри ле су ми се оба -
дви је крма че у седам дана; `2. ‘жесто ко 
ружи ти’. – Бука ри ли сеља ци мини стра 
оно мад кад је отва ро пут, није знао куди -
је је оти шо; ║ бука ре ње с ‘паре ње сви -
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ња’. – Оте ро крма чу у Радо сав че ви ће на 
бука ре ње. 

бука ти буче[м] несв 1. ‘огла ша ва ти 
се, рика ти (о бику)’. – Поче Мили ће ви ћа 
бик да буче и копа земљу ногом, а наше 
кра ве напа ну озго из-башче рика ти; 2. 
‘вика ти, гала ми ти; буни ти се про тив нече -
га’. – Господ ња је земља и све што е на 
њој, а ти не знаш на чијој земљи бучеш, 
еј, бре, шашав ко један шаша ви – вика ше 
калу ђер Саво, Бог да му душу про сти; ║ 
бука ње с ‘огла ша ва ње бика’. – Ма и кад 
је дале ко, то бука ње не волим да чуем. 

бука ча ж зоол ‘сова Bubo bubo’. – 
Виђи, молим те, ђе се насе ли ла бука ча. 

буква ж бот ‘пла нин ско листо пад но 
дрво Fagus sil va ti ca’ – Испод букве у Бран -
ко вом забра ну изви ре млoго добра вода; 
║ букве ти на ж аугм. – Паде она букве ти -
на, од олу је, пре ко пута, муке смо виђе ли 
док смо рас кр чи ли про лаз; ║ буквић -ића 
м ‘мла до буко во дрво’. – Оćе ци један 
буквић за мот ку, да веже мо сје но на 
колимa;  ║ букви ца ж дем. – Вег ни теле 
на вр лива де з-ону букви цу; ║ буков -ова 
-о ‘који је од букве’; изр. буко ва гла ва 
‘нера зу ман, сво је глав’. – Ста ни, буко ва 
гла во, куд си надро!? 

букви ца ж ‘вој нич ка књи жи ца’ – Виђ -
де, жено, по вијо ка ма, ђе ли сам зату ри јо 
букви цу; изр. очи та ти букви цу ‘уко ри -
ти, изру жи ти’. – Очи то му букви цу, није 
смео у очи да му поглед не. 

букли ја ж ‘чуту ра са раки јом којом 
се пози ва ју и доче ку ју сва то ви’. – С 
букли јом иде пози вар и чијој гој кући дође 
они му букли ју оки те неким бошча лу ком, 
а букли ју носи и дома ћин на дан свад бе и 
ш њом доче куе при ја те ље па наздра вља ју 
један дру гом. 

бук ну ти бук не(м) св 1. ‘пла ну ти, раз -
го ре ти се (о ватри)’. – Кад бацик ону 
шушку на огњи ште, бук ну ватра ко муња; 
2. ‘наљу ти ти се, бур но реа го ва ти’. – Кад 

су му соп шти ли пре су ду, он бук ну и поцр -
ве ње ко рак и вели: изем ти таки суд. 

буко ви на ж ‘гра ђа од букве’. –  Буко -
ви на ваља у суво ти, ал ако кисне, ври шко 
опу зне. 

була зни ти була зним несв ‘при ча ти без 
везе,  непо ве за но’.  – Кад он поч не да 
була зни,  дође  ти  да  црк неш  од  њего ве 
бру ке. 

бул ка ж бот ‘дивљи мак који има 
црвен цвет, Papa ver rho e as’. – Поцр ве ње -
ше у обра зи ма ко бул ке; в. тута. 

булу мен та ж ‘нео р га ни зо ва на гру па’. 
– Наи ђе она булу мен та, не зна им се 
часног крста, не зна се ко пије – ко пла ћа. 

буља ти -ам несв ‘ићи четво ро но шке, 
на рука ма и коле ни ма, бау ља ти’. – Кол ко 
се натре ско, није мого д-иде но е буљо. 

буљи на ж ‘зми ја’. – Обуј де чизме кад 
идеш у онај аврик, боја ти се каке буљи -
не, дале ко било.  

буљи ти -им несв ‘упор но и напад но 
гле да ти у неког или у нешто’. – Шта 
буљиш у ту жену, ако те види њен човек, 
немо ђаво да ти бид не крив? изр. Буљи ко 
теле у шаре на вра та. 

буљо -а м ‘човек изра зи то испуп че -
них, избу ље них очи ју’. – Ене га онај буљо, 
мотри дер те га шта ће д-учи ни; ║ буљав -
а -о ‘уоч љи во испуп че них очи ју’. – И он 
нако буљав још више раз ро га чи очи у 
чуду. 

буљо ок -оока -о ‘који има упа дљи во 
избу ље не очи’. – За све је то крив онај 
буљо о ки. 

[бунар] -ара м; изр. ~ на ђерам ‘бунар 
на коме се кофа поди же помо ћу ђер ма 
(полу ге)’. – Има о буна ру мло го пје са ма, 
те, шкри пи ђерам, ко је на буна ру, те, два 
буна ра јед на кова слу жи; ║ бунар ски -а -
о ‘који се тиче буна ра, који се одно си на 
бунар’; ~ кући ца ‘настре шни ца над буна -
ром’; – Бунар без дна; изр. Нов бунар 
копај, у ста ри не пљуј. 
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бунар џи ја м ‘мај стор који копа буна -
ре’. – Бого љуб ти је бијо нај бо љи бунар -
џи ја у селу, он кад ти ози да бунар има да 
гле даш, ко сли ка. 

бун гур бун гу ра м ‘круп но мељи во, 
пре кру па’. – Кад неста не бра шна, ја им 
наре дим кача мак од бун гу ра; изр. Доса -
дан ко бун гур у гузи ци. 

буни ка ж бот ‘отров на коров ска биљ -
ка Hyoscyamus niger’. – Не знам шта би 
оном весе лом Тасу, ни онај чоек ни помо -
зи Боже, пома ни то ко да е неђе зака чи јо 
буни ке. 

буни ло с ‘гро зни ца са бун ца њем’. – 
Почо нешто да ван та зи ра ко да е у буни -
лу – начи сто пован тр зо. 

буно ван -вна -о ‘нена спа ван, полу са -
њив од умо ра’. – Он ско чи нако буно ван 
и пита шта то би? 

бун ца ти -ам несв а. ‘гово ри ти у сну, 
под висо ком тем пе ра ту ром. – Ноћас си 
бун цо до-пред зору; б. ‘брбља ти, при ча -

ти некон тро ли са но’. – Учи ли га кому ни -
сти да бун ца па ника ко да се одвик не. 

бун џи ја м ‘неза до вољ ник, бун тов ник’; 
в. јапи ја. 

буњак -ака м ‘место где се баца, одла -
же отпад у селу’. – Баци то на буњак. 

буњи ште с 1. ‘сме ће’. – Поку пи то 
буњи ште и немо га пре ска ка ти; 2. ‘место 
где се сме ће одла же’. – Ене иг коко ши 
чепр ља ју на буњи шту. 

бупи ти -и св ‘тре сну ти, лупи ти о 
земљу’. – Само што сам се окре ну ла, не-
што бупи иза леђа. 

буп та ти буп ћем несв ‘уда ра ти о нешто 
про из во де ћи потму ли звук. – Чуем ја 
нешто буп ће иза кача ре, ја тамо, а оно 
ђедо вади пањ. 

бура зер м ‘брат’. – По Вели кој Госпо -
и ни се жени мој бура зер, ако Бог да, па 
пола ко спре ма мо свад бу.  

бура ни ја ж 1. ‘недо зре ле маху не пасу -
ља, бора ни ја’. – Ми бура ни ју зове мо још 

16. БУРЕ: 1. ЧЕП, 2. ДУГА, 3. ОБРУЧ, 4. ДАНЦЕ, 5. УТОРА 

3

1

24

5

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ60



и тре шња и сије мо e и кусу и при ча ру, ал 
од сви југ нај љеп ша путер ка; 2. ‘безна чај -
ни људи’. – То што он обе ћа е при чам ти  
при чу, јел он ти е сит на бура ни ја; ║  
бурани[ји]ца ж дем; в. пара да и шчић. 

бура ча ж ‘буре за купус’ (1).                
бур ги ја ж ‘свр длић’. – У ради јо ни ци 

код Јеро ти ја има бур ги ја каки гој оћеш, од 
нај ма ње до оне која врти рупу на јар му за 
заво рањ; изр. Пара врти ђе бур ги ја неће. 

бур ги ја ти -ам несв 1. ‘пра ви ти бур ги -
јом рупи це у неком мате ри ја лу’. – Ене га 
тамо бур ги ја рупе на гра бу љи шту; 2. ‘про -
би ја ти се свим сред стви ма’. – Стал но е 
нешто бур ги ја ло и ене га и сад, бак сем, 
ради тамо нешто у општи ни. 

бур дељ -еља м ‘неу ред на соба, мала 
про сто ри ја’. – Оста весе ли Цоле цео вјек 
у оном бур де љу. 

буре -ета, мн буре та с ‘дрве ни суд у 
коме се чува ју раки ја и вино’. – Сва му 
буре та поре ђа на на ату ла ма од нај ма њег 
до нај ве ћег, обру че ви овар ба ни, мили на 
погла ти; изр. Држи, буре, воду док мај -
сто ри оду; ║ бурен це -ета дем. од буре – 
Напра ви јо Срећ ко Ћопо бурен це од три 
кила и то са малим шај то вом; ║ буре ка -
ња ж пеј аугм. – Расу ши ла се она буре ка -
ња па изо ди; в. кро пи ти; ║ бурић -ића м 
дем; в. испи ја ти; ║ бури ште с ‘и с т о ’ . – 
Зове ђедо да му помо жеш да диг не оно 
бури ште на ату лу. 

бур њак м зоол ‘гуштер Lacer ta viri dis, 
даждев њак’. – Пре по се Саво од бур ња ка, 
а тајо му вели: не бој се, сине, неће он да 
ти нау ди. 

буса ти се -ам се несв ‘само хва ли са ти 
се и уми шља ти непо сто је ћу врли ну’. – 
Чим видиш да се неко мло го буса, знај да 
пала му ди. 

бусен м ‘комад земље иско пан с тра -
вом’. – Тре ба ће нам још два-три бусе на; 
║  бусе ње с зб. – Ајмо зај но она мо у лива -

ду да нако па мо бусе ња д-одне се мо да 
мено побу се ња мо мај кин гроб, данас је 
Побу са ни поне дјо ник. 

бусе ња ти -ам несв ‘поста вља ти бусе -
ње’. – На Побу са ни поне дјо ник, ćутра дан 
по Томи ној неђе љи, бусе ња ју се гро бо ви; 
║ бусе ња ње с гл. им. ‘поста вља ње бусе -
ња’. – Гле да ла ђеца како смо ми бусе ња -
ли гро бо ве па се код ова ца игралa бусе -
ња ња. 

буси ја ж ‘засе да’. – Ондак ти ми за- 
у зме мо буси је и чека мо ка-ће да наи ђу 
они зло тво ри швап ски, ćеме им се затр ло. 

буси ка ж в. бусен. – Није се уори ла 
земља, стои све буси ка до буси ке, не може 
да се сије док не пане киша и докле се не 
повла чи. 

бут ка ж анат ‘бут, бути на’. – Кад нана 
испе че пиле, она нама дво и ци дад не по 
бут ку; ║ бут ки ца ж ‘део свињ ске ноге’. – 
Јован тури у свад бар ски купус некол ко 
сувиг свињ ски бут ки ца, па онда сла ни не, 
па овче ти не или гове ди не и ондак то бид -
не да не мош да нава шеш; в. шији ца. 

бућ ка ли ца ж ‘спи рал на жица за муће -
ње јаја’. – Бућ ка ли ца баби виси ла на оном 
чивлу ку више шпо ре та. 

бућ ка ти -ам несв ‘мути ти јаја бућ ка -
ли цом’. – Нау чи ла ме баба како се бућ ка -
ју јај ца. 

бућ ку риш м ‘неу ку сна хра на или 
пиће’. – Звао беја ги на неку час, а спре -
ми јо неки бућ ку риш, не мош д-оку сиш, 
него ти, кад зовеш неког, спре ми дома -
ћин ски, што вика ли: или сла ви или оду -
ста ви. 

бућ ма ж ‘врста сит ног веза на оде ћи, 
нај че шће на анте ри ји и вер ме ну’ (1). 

бућ му рас -ста -о ‘пуна чак, буц ма стих 
обра за’. – Онај му мла ђи син дошо бућ -
му рас, тури јо се на ујче ви ну. 

буца ж ‘дрве ни суд за воду (до 20 л) 
са две рупе на гор њој стра ни’. – Са изво -
ра смо носи ли воду у буца ма (стр. 62).  
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буца ти буцам несв ‘рас ту ра ти, раз би -
ја ти, раз ва љи ва ти цели ну’. – Ја му велим 
немој де, дје те, то буца ти, није вре ђе ло: 
све раз бу ца; в. раз бу ца ти. 

буц мас -ста -о в. бућ му рас. 
бучук бучу ка м ‘дрве на посу да из које 

се сто ци даје јар ма’ – Даде им Дра ги ша 
пуне бучу ке јар ме, па иг онда исти ма ри, 
напо ји и уко ши у јарам. 

буџа м ‘бога та и ути цај на осо ба’. – 
Имам ја, вели Ружа, доље вели ку буџу, а 
Сто јан ка и жене се заце ну ше од-сми ја, а 
Ружа вели: ма мислим доље у Чач ку, шта 
се зави тла ва те. 

буџак -ака м ‘про стор у неком тесна -
цу, ћошак’. – Све те ста ру ди је он ћушка у 
неки буџак, ко вели: може устре ба ти; в. 
сито. 

буџо ван -ана м ‘важна лич ност’. – 
Дошли они буџо ва ни озго, а ови дупе у -
вла ка чи се тиска ју око њиг ко да има ју 
кру шац у гузи ци, д-изви неш. 

буша ж ‘ста ра раса гове да која се гаји -
ла у пла нин ским кра је ви ма’. –  Док смо 
држа ли буше, није нам ни тре бо мар ве ни 
док тор, јок ко ово сад, тре ба ти мар ве њак 
сва ки-час ; ║ буши на ж пеј ‘лоша, мрша -
ва овца’. – Баш ми ове буши не дођо ше 
гла ве, не могу више д-идем за-њима; в. 
дрме зи на; ║ бушин чи на ж аугм. – Једва 
сагнак оне бушин чи не у коша ру; ║ буши -
ца ж. дем –  Ма јес Руј ка буши ца, ал дад -
не она млје ка кол ко нам тре ба, не би је 
мје њо за симен тал ку.  

бушан бушна -о ‘шупаљ, који има 
рупу’. – Бушне му кон ду ре па му уишла 
вода и само кљеч ка; изр. Не зна он на кол -
ко е места бушан.  

бушка ра ти -ам ‘тај но нешто испи ти -
ва ти, кри ју ћи истра жи ва ти’. – Стал но 
нешто бушка ра и њуши по селу, реко би 
га е пра ви јо мили ца јац. 

бушо ти на ж ‘изду же на шупљи на која 
се доби ја буше њем, врће њем земљи шта’. 
– Кад су пра ви ли бушо ти ну доље у Дра -

га чи ци, поч не д-изби ја вода, могла би да 
напо ји пола села, ал има неки оту жан 
мирис.

 18. БУЧУК

17. БУЦА
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ваби ти вабим несв ‘узви ком оку пља -
ти, дози ва ти живо ти ње или живи ну’. – А 
баба, нако с пра га од амба ра, ваби коко -
шке и баца им жита да кљу ца ју; ║ ваб ну -
ти ваб нем св ‘сва би ти, узви ком оку пи ти’. 
– Ваб ни де коко шке, тре ба д-ува тим јед ну 
за супу; в. бла го. 

вабри ка ж ‘фабри ка’. – Запо слио се у 
вабри ку, оста ви јо ваку имо ви ну и љепо -
ту. – Ове њине вабри ке су ти кошни це с 
мло го тру то ва. 

вавјек прил ‘стал но, увек, непре кид -
но’. – Вавјек ти се на Бого ја вље ње ишло 
у цркву за води цу 

ваво ли ти / ваво љи ти -им несв 1. 
‘дуго ваља ти зало гај по усти ма, жва ка ти 
без зуба’. – Откад је очкр ба вио, не може 
ласно ништа д-изеде, сем чор ба сто, но 
ваво ли, весел ник, заду го; 2. ‘нера зу мљи -
во гово ри ти’. – Неке јаде ваво љи кад збо -
ри, ништа не могу да га раз у мем. 

вага ж 1. ‘спра ва за мере ње’. – Има у 
задру зи вага, може да под ме ри иља ду 
кила; 2. ‘терет на ђер му, обич но камен’. – 
На оној кра ћој стра ни ђер ма се вешо 
камен и онда се тако начи ни вага па олај -
ле изву чеш пуну кову воде из буна ра. 

вага џи ја м ‘који мери на ваги`. – 
Изме ри јо сам номад воло ве код вага џи је: 
има ју пет нес това ра и поја че.  

вагов -ова м ‘пољо при вред на алат ка 
налик српу, за сече ње куку ру зо ви не’. – 
Кад пође мо у Банат, поне се мо кле па не 
ваго ве и ш њима вика ри мо шаши ну ко 
ништа. 

вада ти вадам в. води ти.  
вади ти -им несв ‘уби ра ти репу, кром -

пир, цве клу; вади ти дрве ће из коре на’. – 
Мора ће мо да вади мо оне ста ре шљи ве, 
крди са ле се, па ћемо дого ди не, с Бож јом 
помо ћу, да поса ди мо мла де кале ме. 

вазда прил ‘оду век, стал но’. – Кода 
нас се вазда знао ред: ста ри јем се устае, 
кад се ćеда за трпе зу – прво људи, па 
жене, па на дну ђеца; што вика ла баба: и 
гове да се по реду лижу.  

ваздан прил 1. ‘цео дан, од јутра до 
мра ка’. – Ваздан бра смо жито и не доми -
ри смо све; 2. ‘мно го’; в. вода. 

ваздук м ‘ваздух’. – Нешто ме гуши 
вој нак, не могу ласно д-ува тим вазду ка и 
гото ва ствар. 

вазла ж ‘ваза’. – Наба ви ла мама вазлу 
за цвје ће и три вазле за кола че од истог 
ста кла, вели да нешто при но ви за-сла ву. 

ваи сти ну прил рлг ‘отпо здрав током 
неких вели ких цркве них пра зни ка’. – Ваи -
сти ну се роди! – Ваи сти ну вас кр се! – Ваи -
сти ну се јави! 

вајат -ата м ‘мања дрве на згра да у 
дво ри шту, обич но за бора вак мла де на ца’. 
– Е, у оном ваја ту су ти мој ђед и баба 
изро ди ли десе то ро ђеце. – Знаш ти ону, 
ја ћу бити у ваја ту, дука те низа ти; ║ ваја -
тић -ића м – Јес бијо онај ваја тић мали, 
ал кад би се под мла ди ла јопет би слат ко 
у њему живље ла. 

вај да вај де ж ‘корист’. – Нико од њиг 
вај де није виђо; ║ вај ди ца ж дем ‘мала 
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корист’. – Поси јеш мено овог, мено оног, 
вај ди ца е. 

вај ди са ти -шем несв ‘има ти кори сти’. 
– Ћути, зау вар, да се вај ди ше мо кол ко 
било; ║ вај ди ти им ‘око ри сти ти се’; изр. 
Што ради јо – вај ди јо. 

вај ка ти се -ам се несв 1. ‘окле ва ти, 
сне би ва ти се, бити у недо у ми ци’. – Ми 
га зове мо да руча с нама, а он се нешто 
вај ка; 2. ‘каја ти се, жали ти’ – Вај ка ла ми 
се на сво ју суд би ну, а ја јој велим: даће 
Бог, биће боље, стрпљен спашен.  

вај ни -а -о ‘недо сто јан (зва ња у коме 
се нала зи)’. – Посва ђа ше се онај вај ни 
учи тељ и онај вај ни поп пред задру гом ко 
неке жен ту ра че. 

вај ни ца ж ‘невољ ни ца, јад ни ца’. – 
Шта ће она, вај ни ца, ништа није кри ва, 
ни лук јела ни лук мири са ла. 

вајр онт м ‘вре ме када се кафа на затва -
ра’. –  Бекри ја ли они она мо све до вај -
рон та. 

вакат вак та м ‘вре ме, пра ви моме нат 
да се нешто ура ди’. – Каже Момир: слу -
шај, Крсто ми ре, ако ћеш у кра ђу – вакат 
је, ако ћеш д-идеш кући – поно ћи је.  

ваке ла ж ‘кри ти ка, грд ња’. – Боље ти 
је при знај него да ти тата очи та ваке лу. 

вако прил ‘ова ко’. – Чуеш ка ти кам, 
није тако но вако. 

вал м ‘вео, вен ча ни ца, мла ди на све -
ча на хаљи на’. – Кад запје ва ше ону: ој, 
ђевој ко, под бије лим валом / окре ни се, 
поздра ви се с бра лом / пла чи, бра ле, оде 
ти слу ша ње – мене уда ри ше сузе на-очи. 

вала ж ‘хва ла’. – Вала ти ђе чуо и не-
чуо. – Богу нек је сла ва и вала. – Вала ти 
до неба. – Вала ти ко бра ту. – Вала Ти, 
Боже, на Твом дару. 

вала-баш стал ни израз ‘тако је, у пра -
ву си’. – Вала-баш је тако било, што јес 
јес, не тре ба пити па кри ти. 

валин ка ж ‘мана, недо ста так, фалин -
ка. – Нај ве ћа валин ка му е то што кад 
лаже и сам мисли да е исти на; в. грба.  

вали ра ти вали ра(м) несв ‘недо ста ја -
ти’. – Сви се бија гу сабра ли, само нам 
Или ја вали ро; в. скре са ти. 

вали ти (се) валим (се) ‘хва ли са ти се’. 
– Гово ра ше онај мудри ста рац: боље ме 
спа ли него вали – то да се не погор ди. – 
Уту ви, син ко: ко се вали сам се ква ри. – 
Он се вали ко сви тац гузи цом. – Син ко, 
Богом се вали и ничим дру гим, јел је каза -
но: Јед ни се вале коли ма, дру ги коњи ма, 
а ми име ном Госпо да Бога наше га; ║ 
ваље ње с гл. им.; в. доби ти. 

вали ти вали несв 1. ‘недо ста ја ти, 
зафа ли ти, ома ли ти нешто’. – Нисам поси -
јо целу њиву, вали ми ćеме на па морам 
ују тру д-идем да досто ве рим. – Није он 
баш тачан, вали му нека даска у гла ви; –  
Нe вали њему мло го: за коњ ски нокат и 
мага ре ћа уве та.2. ‘умре ти’. – Знаш ли да 
нам је вали јо весе ли Деси мир, да си ти 
жив и здрав.  

вали чан -чна -о ‘оште ћен, феле ри чан, 
са маном’. – Весе ли Бран ко имо јед ну 
ногу валич ну, сло ми јо има два ес-годи на, 
ал и нако гељав ради бара бар с Деси ми -
ром. 

вали ша м ‘који се хва ли, хва ли са вац’. 
– Слу шам ове вали ше па не знам јесу ли 
има ли оче ве и ђедо ве или све почи ње од-
њиг. 

вал та ж ‘набор на хаљи ни, сук њи, 
фал та’. – Ста ри је жене су ондак маом 
носи ле бога то набра ну сук њу на вал те 
саста вље ну из пе-шест  пола,  укра ше ну 
везом по-дну. 

ваљад реч. ‘ваљ да, веро ват но’. – Неш 
ваљад и ти да ми доса љаш рану; в. ćеки -
ра ци ја; ║ ваља дар реч. ‘и с т о ’ . – Ваља -
дар нису тату беге ни са ли што е био добар 
дома ћин, а они веле кулак. – Ваља дар сам 
му пре чи ја него ви; в. кмек ну ти, пре пи -
ти. 

ваљак ваљ ка м а. ‘ваљ ка ста напра ва 
за рав на ње и саби ја ње земље (об. после 
ора ња)’. – Покој ни ујко Милин ко е кад 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ64



поси је пше ни цу вла чи јо, па потље пова -
ља, начи ни јо ваљак кои су вукли коњи, а 
кад је наба ви јо трак тор, он је ондак наре -
ди јо ваљак од три-метра шири не; б. 
‘маши на за ваља ње путе ва’. – Кад се пра -
ви ла наша џада, ондак имо пар ни ваљак, 
па комен ди јо Деси мир, како е тобож 
ваљак пре га зи јо Мили ну коко шку, а она 
се потље дигла и вели: у, што ме пота ба 
добар пје вац. 

ваља ли ца ж ‘гра ђе ви на на реци у 
којој се ваља сук но’. – Знаш како се вали -
јо онај геџо: имам, вели, њиву и лива ду, 
воде ни цу, ваља ли цу. 

ваљар -ара м ‘човек који се бави ваља -
њем сук на и ћеба ди’. – Послед њи ваљар 
у Котра жи био је Видо је Чака ре вић (9). 

ваља тан -тна -о ‘ваљан, вре дан, мар -
љив’. – Држо му говор над гро бом, сва ка 
му е ваљат на била, сви смо се наје жи ли и 
сузу пушти ли; ║ ваљат но прил. ‘ваља но, 
баш како тре ба’. – Ја ђеци стал но гово -
рим да чине оно што е ваљат но и дра го ме 
Богу мило и ондак се могу добру нада ти. 
– Све ти је, вала Богу, ваљат но и згод но, 
како Бог милуе; в. напа со ва ти, опа сти.  

ваља ти (се) ваљам (се) 1. – Ђеца се 
ваља ју на лива ди; 2. ‘нео б у зда но се сме -
ја ти’. – Кад је весе ли Иџо комен ди јо, сви 
су се ваља ли од-сми ја; ║ ваља ње с гл. им. 
а. ‘саби ја ње кал др ме ваљ ком’– Кад смо 
пра ви ли џаду, ондак имо пар ни ваљак за 
ваља ње; б. ‘при пре ма ње сук на у ваља ли -
ци’; в. ваља ли ца. 

ваља ти ваља(м) / ваља де(м) несв 1. 
‘има ти вред ност, вре де ти’. – Ја ти рекок 
да оно чеља де ваља де, а ти мено раз ми -
сли. – Бог зна де шта ваља де. – Е, та ти 
ваља: сва ка ти је на-месту, позла ти ла ти 
се дабог да! 2. ‘оно што може затре ба ти’. 
– Никад, син ко, бла го ђеду, не затва рај 
вра та гузи цом, јел се никад не зна да л ће 
ти тај човек некад ваља ти.                          

вами ли ја ж ‘род би на, фами ли ја; поро -
ди ца’. – Па ет, гсин суди ја, могу да речем 

да му е Мило ван, кад су се спо реч ка ли, 
спо ми њо ужу вами ли ју, не могу да кам 
како јел би ме било сра мо та. 

вами ли јаз -аза м ‘послу жи тељ у шко -
ли’. – Перо Нико лић ти је бијо вами ли јаз 
ка-смо ми ишли у шко лу. 

вамо прил ‘ова мо, на ову стра ну’. – 
Није тамо, него вамо, што би Ради сав 
реко: там те вам те; ║ вамо де ‘дођи ова мо’. 
– Кад су уве ли теле во не, зове Мили сав 
ком ши ју: – Ало, Вито ми ре, јеси то ти? – 
Јесам. – Вамо де, до коша ре, да ти нешто 
испри чам; ║ вамо го ре ‘ова мо горе’. – 
Дођи вамо го ре да видиш шта су твое овце 
ура ди ле у мојој њиви; ║ вамо до ље ‘ова -
мо доле’. –  Сиђи вамо до ље да ми помог -
неш ижње ти шљи ве; ║  вамо на ви ше ‘ова -
мо нави ше, горе’; в. четво ри ти; ║ 
вамо на ни же прил ‘доле, нани же’. –  По-
ће рај овце  вамо на ни же  у тор; в. ивер, 
сву ћи. 

[вампир] -ира м. – При ча ло се да се у 
некој воде ни ци поја вљи во вам пир.  

ван гла ж ‘вели ка посу да за пра ње 
посу ђа или за меше ње теста’. – Пот ку вај 
љеба у вели кој ван гли, ćутра има мо доста 
радникa; ║ ван гли ца ж дем. – Замје си 
ђеци кои уштипaк у ону малу ван гли цу 
па тури крај шпо ре та, при је ће да нара -
сте. 

вани ла ж ‘аро ма тич на мате ри ја у про -
из вод њи слат ки ша’; ║ вани лин об. у изр 
~ шећер ‘шећер аро ма ти зо ван вани ли -
ном’. – И ондак наша баба озго онај колач 
потру си вани ли ним шеће ром; ║ вани лин 
-ина м в. вани ла. – Купи ми, дје те, дви је 
шип ке вани ли на.  

вани ли це ж мн ‘врста ста рин ских 
кола ча’. – Вани ли це смо одćе ца ли ш-
чашом од љуте раки је. 

ван та зи ја ж ‘фан та зи ја’. – Ова жена 
није тач на, само нешто ван та зи ра, ћера 
неку ван та зи ју. 

ван та зи ра ти -ази рам несв ‘фан та зи -
ра ти, при ча ти нешто нера зум но или нео -
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ствар љи во’. – Немој де туне ван та зи ра ти, 
него се лепо и згод но узми у-памет па 
ради нешто. 

вапи ти -им несв ‘жуде ти; тра жи ти са 
запо ма га њем’. – Вапи весел ник и запо ма -
же жедан, ал стра жар ни абе ра; ║ вапи ју -
ћи -а -е ‘који вапи, запо ма же’. – Бија ше 
то глас вапи ју ћег у пушти њи кои нико 
није шћео да чуе, но на јед но чули, на 
дру го испу шти ли.  

вара ка ти се -ам се несв ‘избе га ва ти 
раз не зам ке’. – Шће ли да га жене, ал он 
иг нека ко вара ко, ђа ово, ђа оно и тако му 
про ђе сил но вре ме у-ништа; ║ варак ну -
ти се варак нем се св ‘вешто избе ћи (зам -
ку, прет њу)’. – Варак ну га она и рече му 
да чек не јел је нешто забо ра ви ла – и побе -
же кући. 

вара ли ца м ‘пре ва рант, обма њи вач’. 
– Немо д-имаш ника ка посла с оном вара -
ли цом, тај не пре за ни од чега. – Знаш 
како е каза но, то добро туви, бла го ђеду: 
Лати ни су ста ре вара ли це. 

варан ци ја ж ‘вара ње, сит на пре ва ра’. 
–  Стал но  е  он сми шљо кое ка ке варан -
ци је.  

вара он -она м ‘вара ли ца, пре ва рант’. 
– Бежи од оног вара о на, тај би покр ов с 
мај ке укро. 

вара ти -ам нес в ‘обма њи ва ти’. – Варо 
е он поза ду го, ал сва ко дело изи ђе на ви-
ђе ло.   

вар ба ж ‘боја’. – Вар ба се пра ви ла од 
оро ве кла пи не, од копри ве и кое че га што 
смо има ли. 

вар бар -ара ‘онај који фар ба, фар бар’. 
– Он ти је бијо вар бар и зов не га тајо да 
нам ова р ба капи ју, начи ни јо е на-љепо ту: 
била е шаре на ко ђетлић. 

вар ба ра ж ‘ради о ни ца у којој се фар -
ба’. – Имо он посеб но ковач ни цу, а посеб -
но вамо вар ба ру. 

вар ба ти -ам несв ‘боји ти’. – Пре ђу 
смо носи ли да вар ба мо у Чачак код боја -
џин ке;  ║ вар бан -а -о ‘обо јен’; ~-а јај ца 

‘јаја фар ба на за Вас крс’. – Нај љеп ша су 
јај ца која су вар ба на у луко ви ни. 

варе ни ка ж ‘све же кува но мле ко’. – 
Ништа љеп ше него кад у варе ни ку утро -
ши мо про је, па нако топло поср че мо 
каши ком; в. поср ка ти. 

вар зи ло с ‘црве на боја’. – Наба ви ла 
сам вар зи ло и овар ба ла руди цу, испа ла е 
мло го згод но, не мож бити љеп ше. 

вари во с ‘кува но јело које се једе 
каши ком’.  –   Нема  пра вог  руч ка без ва-
ри ва. 

вари ти варим несв ‘кува ти (мле ко, 
јело)’; изр. Воду вари, воду лади ‘ради ти 
уза лу дан посао’; ║ варен -ена -о ‘ску ван’. 
– Кад јело бид не добро варе но, ти га пову -
ци на-крај шпо ре та.  

вар ја ча ж 1. ‘дрве на плит ка каши ка, 
са дугач ком дршком, за меша ње хра не 
при варе њу, кува њу’. – Сми р де се, немој -
де да те шљо пим овом вар ја чом; 2. ‘део 
гуса ла’ (в.  33/4, стр. 110). 

вар ни ца ж ‘искра од ватре или уда ра 
мета ла о камен’. – Кад сам пали јо ватру 
д-изго ри врзи на, поче ше вар ни це да лете 
тамо пре ма шта ли и сје ни ма, бога ми сам 
се бијо успро зо ри јо. – Кол ко, кол ко вар -
ни ца оно ли ко сре ћи ца (о Божи ћу кад се 
џара бад њак); – Вели ђедо да некад и 
мале на вар ни ца вели ку ватру рас па ли. 

варо ва ти -уем несв ‘пошто ва ти оби -
чај да се не ради у неке рад не дане, ради 
зашти те од несре ће’. – Варо ва ло се да се 
купа у реци при је Ђур ђев да на и после 
Пре о бра же ња, па се варо ва ло ићи туђој 
кући на Божић и пуно кое шта; ║ варо ва -
ње с ‘оби чај да се не ради у неке дане’ – 
У њином селу постои варо ва ње да се нe 
изла зи на-гро бље при је под не; ║ варов -
ни -а -о; варов ни дан ‘дан у који се не 
ради, иако није црве но сло во, због пра -
зно вер ја’. – Ови њини су уоби ча и ли 
варов ни дан на Огње ну Мари ју и на Про -
ко пље, ондај не-раде, а вамо раде на Дру -
ги Вас крс и на Дру ге Тро и це. 
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васи ли ца ж ‘обред ни колач за Васи -
ли јев дан’. –  За Срп ску нову годи ну се 
мје си васи ли ца а за Божић чесни ца. 

Вас крс Вас кр са м ‘пра зник Хри сто -
вог вас кр сну ћа’. – На Вас крс се сви иску -
пи мо;  ║ вас кр шњи -а -е ‘који се тиче 
Вас кр са’; ~ пос ‘пост пред Вас крс’. – Вас -
кр шњи пос зове мо и Вели ки пос због 
дужи не тра ја ња, и Часни пос спо ра ди тога 
што обу ва та вре ме стра да ња Хри сто вог и 
Њего вог раза пи ња ња на Часни крс и он 
трае од Чистог поне дјо ни ка, а завр ша ва 
се Стра сном сед ми цом, зна чи, укуп но 
четрес осам дана. 

васунг васун га м ‘грло у које се увр ће 
сија ли ца, фасунг’. – Зов не ти њега стру -
гар Милое да му поста ви кабло ве, наме -
шти васун ге и испри ви ја сија ли це од две -
ста све ћа.  

вас це ли -а -о ‘сав, цео’. – Вас це ли дан 
пре па да киша из-дрве та из-каме на.  

ват м ‘дужин ска мера, око 1,9 м, хват’. 
– Купи смо у Рога чи лепо сје но, пре ме ри -
јо га тајо: има ло е седам и по вати. 

вата ти -ам несв ‘хва та ти’. – Побе го 
му коњ и он пошо да га вата; изр. ~ зја ле 
‘лута ти, ски та ти’; ~ се ‘ући и игра ти у 
колу’. – Вика ше Раден ко кад пово за коло: 
ватај те се, цури це, до мене, док се нису 
пова та ле жене; ║ ваћ ка ри ти се ваћ ка рим 
се несв ‘мило ва ти се, љуба ви са ти’. – Пре -
ме тим ја да се они ваћ ка ре иза-сје на, ал 
шутим, нећу да иг одам; ║ ваћ ка ти (се) -
ам (се) несв ‘вешто пома ло хва та ти’. – 
Она цин ка ро шка несре ћа се пре тво ри ла у 
уво и ваћ ка шта ће ко да рек не, а весе ли 
Иџо опа ли из гузи це и вели да не зна како 
да иг љеп ше поздра ви. 

[ватра] ж 1. – Нало жи ватру пред ноћ 
да спре ма мо вече ру. – Никад немо доли -
ва ти уље на-ватру, но глај да мириш људе; 
2. ‘пови ше на теле сна тем пе ра ту ра’. – 
Има ло ми дје те ватру целу бого вет ну ноћ, 
сво изго ре; ║ ватри ца ж дем. – Чим про -
ђе Све ти Или ја, ватри ца све мили ја; ║ 

ватру шти на ж аугм пеј. – Кад је ува ти ла 
она ватру шти на сје на, запа ли се и шта ла, 
једва му одбра ни смо кућу; изр. жива ~ 
‘вре дан, поу здан’. – Он, он ти је ватра 
жива, кад њему запо ве диш, не бој се.  

ватраљ -аља м ‘лопа ти ца за згр та ње 
жара, пепе ла’. – Иди, бла го ђеду, доне си 
ми у ватра љу жара да пот па ли мо ватру 
под каза ном.  

ватре ла ж ‘боја пла ме на’. – Има ла е 
баба Дра ги ња перу ни ке раз ни јег боја и 
бје лу, и жуту, и ватре лу и тегет ну. 

ватри ште с ‘место где се ложи ватра’. 
– Тури мено пот па ле на ватри ште па пред 
ноћ пот па ли ватру и наспи воде у бакрач 
нек се гри је.  

ваша ж ‘огре бо ти на’. – Неко од ђеце 
с нечим напра ви ло вашу на вра ти ма. 

вашер м а. ‘облик народ ног оку пља -
ња и збо ро ва ња ради купо ви не и про да је, 
вашар’. – Ваше ри су ти били глав на збо -
ри шта наро да и на њима е била глав на 
трго ви на за нас сеља ке; б. ‘гужва, неред’. 
– И тако ти се кове рен ци ја пре тво ри у 
вашер, не зна де се Часног крста: зага ла -
ми ли сви у глас ко неке чав ке.  

ваше ри ште с ‘место на коме се одр -
жа ва вашер’ – Нође ђе је онај парк код 
ауто бу ске ста ни це у Чач ку е земај ле, при -
чо ми ђедо, било ваше ри ште; в. вре ва. 

вашка ж ‘пара зит који живи у људ -
ској коси, ушка’. – Све смо пари ли одје ла 

19. ВАТРАЉ
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д-истр је би мо вашке, потр па мо рке у пар -
јо ни цу па озго наспе мо вре лу воду с цје -
ђом. в. оба шка. 

вебру ар м ‘фебру ар’. – Про те же се ко 
мачак у вебру а ру. 

вега ра ж ‘лош пас’. – Она Мико ше ва 
вега ра се сму ца око коко шки, ид-де те је 
напу ди низ пут, нава ди ће се на гње здо. 

вег ну ти -нем св в. веза ти. 
[ведар] ведра -о 1. –  Ведро небо ко 

ста кло, ниђе облач ка; 2. ‘радост, ведро 
рас по ло же ње’. – Не мош да сре тиш ста -
ри јег сеља ка са ведрим челом, зави ше 
село у бри гу. 

веди ми стер м ‘џеп ни ножић, перо рез’. 
– Овај ми веди ми стер осто још од ђеда и 
стал но га носим уза се. 

ведри на -ине ж ‘ведро небо, без о блач -
ност’. – Јесе ни кад ћера мо гро жђе пре ко 
пла ни не, па кад одма ра мо воло ве, ми пре -
ко њиг пре ба ци мо покров це да иг нако 
зно ја ве не бије ведри на. – Ведри не се спе -
пе ли ле над наши јем сели ма, све опу шће, 
све зара сте, све се затр ни, да-Бок-сачу вај.  

ведри ти (се) ведри (се) ‘про леп ша ва -
ти се (о вре ме ну)’. – Поче ло е да ведри 
одо нуд од Овча ра. – Све види Онај што 
ведри и обла чи.  

ведри ца ж ‘дрве ни суд за воду’. – Све 
смо у ведри ца ма и буца ма носи ли воду 
док не иско па смо бунар. 

ведро с ‘дрве на отво ре на посу да за 
вађе ње воде из буна ра или ноше ње воде’. 
– Ведро ти дође, на при ли ку, ко дрве на 
кова, у ведру носиш воду; ║ ведри ца ж 
‘и с т о ’ . – Дотр кај дер, ћери, јед ну ведри -
цу лад не воде с буна ра. 

веђа ж ‘обр ва’. – Она гара има веђе ко 
пија ви це.  

вез м ‘врста руч ног рада’. – Њен вез 
си мого да познаш у иља ду, није му било 
рав на; ║ везак веска м хип. – Пје ву ши 
Сми ља у ваја ту ону: вези ља везак везла, 
кон чи ће злат не спле ла, нит се из срца оте -
ла. – Њен везак је носи јо побе ду над сви -

ма. – Нај во ље ли смо да запје ва мо ону: што 
се валиш, лепе Маре мај ко, тво ја Мара на 
лива ди спа ва, везак јој се по лива ди ваља. 

веза ж 1. ‘спој’. – Мло го ти лаба ва та 
веза на врат ни ца ма; 2. ‘чиме се што везу -
је’. – Кра ва поки да ла везу; ║ вези ца ж 
дем. – Носи ла ја неку вези цу и не знам ђе 
је изгу бик. 

[везати] вежем св. – Мош нешто да 
вежеш на-зам ку па ти потље ласно одр је -
ши ти, а мош веза ти и намр тво; ║ вези ва -
ти везуем / вези вам несв. – Вези ва ли теле 
за кочић; ║ вег ну ти -нем св ‘овлаш веза -
ти’. – Е, сад мора ђедо да те вег не, ваља 
се: данас су ђетињ ци, а ти виђи како ћеш 
да ми се одр је шиш; ║ везат -а -о трп. прид; 
в. ćечи во.  

вези ља ж ‘жена која се бави везе њем’. 
– Има ло земај ле мло го добри јег и тка ља 
и вези ља, а сад нема ни жена но не знаш 
куд се погу би ше. – Није има ло боље вези -
ље од Бисе ни је.  

вези оц м ‘осо ба која везу је сно по ве 
при жетви’. – Жете ли це и вези о ци се нат -
пје ва ва ју: Над жње ва се мом че и ђевој че. 

веке ри ца ж ‘сат’. – Виђи како чука 
моја веке ри ца што ми је још од ђеда оста -
ну ла. 

веко ве чан -чна -о ‘вечит’; в. иско ва -
ти, нава љи ва ти. 

велер м ‘мана, фелер’. – Све што е 
велер, ми одба ци мо на стра ну; ║ веле ри -
чан -чна -о ‘са гре шком, феле ри чан’. – 
Да није веле ри чан, купи јо би га апе ти тли. 

вели ја ж ‘одре зак, кри шка’. – Иćе ци 
лубе ни цу низ дуж, на вели је па послу жи 
жете о це.  

[велики] -а -о; изр. ~ петак. – Петак 
очи Вакр са зове мо Вели ки петак; ~ пос. – 
То ти је Вас кр шњи пос; ~ точак ‘точак 
који иде по бра зди на плу гу саков цу’. – 
Тако е то уде ше но код саков ца: вели ки 
точак иде по бра зди, а мали јок и таман 
рав ња ју кад ореш. – Мло го ми је вели ко 
ово пар че, не могу све д-изедем; ║ вели -
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чач ки -а -о ‘вели ки, огро ман, голем’; в. 
сељач ки; – Кућа им вели чач ка, зида на с 
подру мом од теса ни ка; ║  велич ки -а -о 
‘и с т о ’ ; в. мра ви њак, раз гр ну ти, род; ║ 
вели ко прил ‘мно го, јако, дуго’. – Вели -
ко ми да толи ко чекам да дођу.  

велим ‘кажем’. – Ђедо вели да није 
добро радо ва ти се ичи јој несре ћи, па 
макар да ти је и нај ве ћи душма нин. 

вели ча ти се -ам се несв ‘гор ди ти се, 
поно си ти се’. – Нашо пре да мном да се 
нешто вели ча – реко би ја не знам ђе се 
он око ти јо.  

вел на ж ‘фел на, метал ни део точ ка на 
гуме ра би, трак то ру’. – Пре ва ри ме коман -
да те пот пу штик гума ра бу у јару гу и 
искри вик вел ну. 

вело си пед -еда м ‘бицикл’. – Мла ђо 
Милов про до нај бо љу кра ву и купи јо 
вело си пед, шћео Миле да га се одрек не 
пре ко нови на. 

[венац] вен ца м. – Сва ке годи не на 
Тро и це иде мо на слу жбу, ондак је у цркву 
уње та нако ше на тра ва и цве ће и ома после 
летур ђи је иде вечер ње на ком народ кле -
чи и пле те вен це и потље иг носе сво им 
кућа ма и тура ју спо ред ико на и кан ди ла 
ради бла го сло ва. – Пред ђево јач ком кућом 
се, на капи ји ђе сва то ви гађа ју јабу ку, пле -
те венац, а ђевој ке пева ју: На капи ји венац 
пле тен од бршља на, уско ро ћу да се сви -
јем око  мог дра га на.  

вен дер вен де ра м ‘бул до жер’. – Више 
Чубра с вен де ром иско па за један дан но 
што би ми, из целог џема та, могли за двје-
три неђе ље. 

вену ти -ем несв ‘коп не ти, сах ну ти’. – 
Нешто ми ђедо уве дри јо и ко да е мено 
почо да вене. – На сли ци коју е дао сестри 
Ста ној ли при је седам де сет годи на Жар ко 
напи со: Вене роса, вене лепо цве ће, али 
ова успо ме на уве ну ти никад неће (5: 5). 

вен ча ни ца ж ‘гре да у осно ви кров не 
кон струк ци је’. – Кад је пра вље на ова кућа, 

дани ма су мај сто ри теса ли вен ча ни це, 
маи је и рого ве од бје ло ви не.  

вен ча ни ца ж 1. ‘све ча на свад бе на 
хаљи на’. – Вен ча ни ца за ђевој ку се спре -
ма ла и укра ша ва ла дани ма; 2. ‘вен ча ни 
лист, извод из матич не књи ге вен ча них’. 
– Кад пођеш код Вула у месну кон це ла -
ри ју, изва ди  вен ча ни цу, тре ба Јули спо -
ра ди лич не кар те. 

вењак м ‘место зашти ће но од сун ца, 
жеге, хлад ник под виња гом’. – Напра ви -
јо ујко Милин ко вењак од виња ге и туј се 
љети руча ва ло.  

вењер вење ра м ‘заста кље на све тиљ -
ка на петро леј, фењер’. –  Раба џи ја о кола 
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обе си вењер, да му се нађе при руци ако 
омрк не.  

вепар вепра м ‘муж јак сви ње’. – 
Закла пу со ко вепар; ║ вепри на м аугм. – 
Она вепри на про ва ли ла про шће и уишла 
у нини ну репу; ║ вепрић -ића м. – Имам 
некол ко вепри ћа, морам да пошљем дје те 
у Јери ни ће да зове Мили ћа да наи ђе да иг 
почи сти мо. 

вера ж ‘уве ре ње у исти ни тост неке 
тврд ње без дока зи ва ња’. – Ниђе, вели, 
Господ не каже: зна ње твое те је спа сло, 
него: вера тво ја те је спа сла; ║ веран вер -
на -о ‘који држи реч, обе ћа ње’. – Оста ла 
му е вер на за све те рат не годи не; ║ вер -
но прил ‘тач но, исти ни то’. – Све ти је вер -
но опри чо.  

веран да ж ‘тера са, трем на кући’. – 
Наи ђе Мило рад те ćедо смо под веран ду, 
да попи је мо  по каву и раки ју и да мено 
про збо ри мо. 

вера ти се верем се ‘пења ти се по дрве -
ћу’. – Мар ко е вољо да се вере по дрве ти -
ма, да купи јај ца и бата љуе гње зда свра -
ке љи ца ма; вели: ако иг пушти мо да се 
намло же, неће мо моћи с миром нијед но 
пиле д-одга ји мо, има та напас да иг по-
ку пи. 

вере ник м ‘мла дић који се зару чио, 
испро сио, прсте но вао девој ку’. – Ово ти 
је вере ник мое уну ке Јане, ако Бог да – 
на-јесен ћемо да свад бу е мо.  

вере ни ца ж ‘испро ше на девој ка’. – 
Виђа смо вере ни цу твог сестри ћа, оно мад 
на ваше ру, дошла с оцом и мај ком да 
поку пу ју кое шта за-свад бу, мло го сме р -
на ђевој ка. 

вере си ја ж ‘про да ја робе на веру, да 
се пла ти касни је’. – Напи со један трго вац 
на зиду рад ње: На вере си ју дае мо робу 
икса ну ста ри јем од 80 годи на уз при су -
ство оба два му роди те ља; изр. – Час сва -
ко ме, вере си ја нико ме; – Ко дае на вере -
си ју, про си ће. 

вере ти зан -зна -о 1. ‘мршав, сла бу -
њав, неу хра њен’. – Добра е рад ни ца ал 
дошла мено вере ти зна,  реко би јој је душа 
у носу, а и једе ко тичи ца; 2. ‘крт, натруо’; 
в. скра ти.  

вере џик -еџи ка м ‘нека врста послов -
них одно са на ште ту јед не стра не; про -
коц ка на вера, пове ре ње’. – Он би да ради -
мо зај но на вере џик. – Од вере џи ка се 
мало ко усре ћио.  

вери ге пл. т. ‘ланац 
над огњи штем’. – На 
вери га ма изнад про че вља 
виси јо бакрач у ком се 
кува ло јело, вари ло млје -
ко ил гри ја ла вода за 
купа ње.  

верид ба ж ‘про сид ба, 
прсте но ва ње’. – У неђе љу 
ће, ако Бог да, бити верид -
ба, јуче ишли да купе 
вере нич ки прстен. 

вери ти -им св ‘испро -
си ти, прсте но ва ти девој -
ку’. – Вери јо При ми слав 
ђевој ку номад, у неђе љу, 
кадар ћемо да свад бу е мо 
на-јесен. 

вер ма ти ам несв 
‘пошто ва ти, цени ти, ува -
жа ва ти неког’. – Дошло 
неко пога но вре ме, не вер -
ма и не бре нуе нико никог 
ни за суву шљи ву. – Не 
вер ма тај никог живог, но 
ћера по свом док не звек -
не глав чи ном о зид, па ће 
му ондак при ćе сти мај чи -
но млје ко што е подо и јо. 

вер мен м ‘мушки 
прслук од чохе без рука -
ва, обич но укра шен гај та -
ни ма, фер мен’. – Ондак 

ти је тако било: пре ко везе не кошу ље обу -
чеш вер мен, доље бриџ пан то ло не, везе -

21. ВЕРИГЕ: 
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не чара пе и опан ци, при па шеш појас, 
туриш шај ка чу и идеш на сабор 

вер ник м ‘онај који веру је’. – Наши 
вер ни ци су веру насле ди ли од ђедо ва сво -
јиг и од богoноснијег ота ца нашиг.  

вер ни ца ж в. вер ник. – Она ти је пра -
ва Срб ки ња, вер ни ца, кућев ни ца и обра -
зли жена. 

веро ва ти -уем (не)св. – У њего ве лажи 
ни мањи лажо ви од њега неће веро ва ти. 

веро ват но реч. ‘можда, може бити, 
могу ће је’. – Веро ват но е он на Дје ло ви -
ма севи јо пут и залу то. 

весе ли -а -о ‘онај који се упо ко јио’. – 
И туј ти Душан ка нава ли на моју весе лу 
маму, Бог да јој душу про сти, а јад ни тата 
шути, не про збо ри јед не. 

весел ник -ика м ‘јад ник, несрећ ник; 
покој ник’. – А бијо е, весел ник, добар ко 
добар дан, мра ва зга зи јо није, ни с ким се 
спо реч ко није, а јад но ти сва ди јо, сва ком 
је при тр чо у-помоћ; ║ весел ни чак -чка 
дем. – Није мого весел ни чак да пре дре, 

одње га боле шчи на; ║ весел ни че -ета с. – 
Уче, весел ни чад, да су им пра ђе до ви мај -
му ни; в. зау шци, осу ти. 

весел ни ца ж ‘муче ни ца, јад ни ца, 
невољ ни ца’. – Ни она моја весел ни ца ниђе 
не-стае ко да се не-ваља 

весе љак -ака м ‘боем, лола, шаљив -
чи на, коме ди јант’. – Он ти је бијо вели ки 
весе љак и шаљив џи ја. 

вести везем несв ‘бави ти се везе њем, 
везом’; в. јаглук, лан[ен]; ║ везен -а -о 
‘укра шен везом’. – Ондај смо ти носи ли 
везе не кошу ље, везе не чара пе па бид не -
мо ко цве то ви у лива ди. 

[ветар] -тра м. – Пје ва гу наше ђевој -
ке: ветар дува, љуља ју се руже / дођи, 
миле, док су ноћи дуже. –  Има тамо на ке 
на дре шу про пе лер кои се врти и пра ви 
ветар и он ти ћера пље ву на-стра ну, а у 
џак иде чиста пше ни ца; црве ни ~ ‘зара -
зна болест erysipe las`. – Сна шо га неки 
црве ни ветар, стро ба погла ти; ║ ветри на 
ж пеј ‘јак олуј ни ветар’. – Уда ри ла нека 
ветри на и дигла цре по ве с коша ре; ║ 
ветрић -ића м дем. – При ја тан овај 
ветрић, нек макар кол ко било осве жи; ║ 
ветри ћак -ћка м. – Бака се једва држи на 
нога ма и нај ма њи ветри ћак ће је оба ли ти.  

ветре њас -ста -о ‘непро ми шљен, нео -
зби љан’. – Била цури ца лје па за око, ал 
мено ветре ња ста, а за таке је баба гово -
ри ла да ће се брзо уда ти.  

ветре ња ча ж ‘спра ва на руч ни погон 
за вија ње жита’.  –  Имо мој тата врша ли -
цу на аран мотор и ветре ња чу која се руч -
но окре та ла те се такo вија ла пше ни ца. 

ветри ти (се) -и (се) 1. ‘про ве тра ва ти, 
осве жа ва ти’ – Нека вра та, нек се ветри 
кућа; 2. ‘доко ли чи ти’. – Немо де да 
ветриш, него ради нешто.  

ветри ште с в. вија ли ште. – Нође ђе 
је сад мана стир ти је ветри ште, туј нак и 
по жеги ћар ли ја ветар, а зими су сме то ви. 

ветро ме ти на ж ‘место изло же но јаким 
ветро ви ма’. – Вико сам му да не пра ви 
кућу на оној  ветро ме ти ни, ал он вољо 
онај брјег и тако реши јо. 
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ветро пир м ‘неста би лан, брзо плет’. – 
Он ти је оби чан ветро пир, ш њим ништа 
не мош да се здо го во риш нако чове чан -
ски. 

[вече] -ери ж. – Кад пад не вече, он се 
искра де и шмуг не кода ње; ║ вече ром 
прил ‘уве че’. – Вече ром кад се све ути -
ша, чуеш како ћукав ци ћучу и како жабе 
кре ке ћу.   

 вече рин ка ж ‘вечер ња седељ ка’.– Ми 
ти се, оно ве че ри, ску пи ли код Жив ко ве 
куће на вече рин ку, шали ли се и пева ли до 
поно ћи. 

вечит в. вјек. 
веч нос -сти ж ‘веч ност, бес ко нач ност 

у вре ме ну’. – Ово мало што тра па мо под 
небе ском капом ти про ле ти ко дла ном о 
длан, али веч нос нас чека и за њу се ваља 
спре ма ти, мој брај ко.  

веш м ‘рубље, кошу ље’. – Рани је је 
ђевој ка  обла чи ла  први пут доњи веш 
када су је на коњу дово ди ли код мужа у 
дом (9). 

веша ли ца ж ‘бедре ни појас код пап -
ка ра, копи та ра’; в. про ли та ти се. 

вешплав / вошплав ‘пра шак који рас -
тво рен у води даје вешу плав ка сту боју’. 
– Тури мено вошпла ва у воду да се рас то -
пи да пово шпла ви мо веш. 

вешпла ви ти / вошпла ви ти вешпла -
вим / вошпла вим ‘пота па ти веш у 
вешплав’. – Она е стал но вошпла ви ла  веш 
и чар шо ве; в. вешплав. 

вештак -ака м ‘мине рал но ђубри во’. 
– Ми смо њиве ђубри ли са штал ским 
ђубре том, није ти ондак било ника ког 
вешта ка.   

вештац вешца м 1. ‘гатар, вра чар’. – 
Онај мато ри вештац нема памет ни ја посла 
но иде те гата по селу; 2. ‘лукав човек, 
лука вац’. – Ма тај вештац зна и оно што 
нико честит никад није мого зна ти; изр. 
Искр ље шти јо се ко вештац. 

вешти ца ж ‘вра ча ра’. – То ти је 
вешти ца јед на, бежи од ње; в. ман ђи је;  ║  

вешти ча ра ж ‘и с т о ’ .  –  Ону вешти ча -
ру тре ба мар ши ра ти из авли је; ║ вешти -
чен да ж пеј. ‘и с т о ’ . – Она вешти чен да 
нешто гата ла око кра ва.  

вива ти вивам несв ‘купи ти нешто сит -
но по тра ви’. – Онај мој Перо вива нешто 
по-башчи ко ћур ка кад вата ска кав це. 

видо вац -вца м ‘врста пасу ља’. – Сија -
ли смо ми по житу тикве и пасуљ видо -
вац и кад пасуљ сазре ли, ми пора ни мо за 
росе те га почу па мо и изне се мо на крај 
њиве и жђе не мо на рого џе, а кад обе ре мо 
жито и пожње мо шаши ну, онда зађе мо с 
коли ма те пото ва ри мо тикве и од њиг 
кува мо мећу сви ња ма; ║ видо ва ча ж 
‘јабу ка која ста са ва око Видов да на’. – 
Видо ва ча и петро ва ча нај пр во ста шу па 
онда зре ли јед на по-една тамо до кожа ра 
кое сти жу у-јесен. 

видра ж 1. зоол ‘живо ти њи ца гип ког 
тела из пор. куна, Lutra lutra’; 2. ‘вре дан, 
спо со бан човек’. –  Мићо ти је видра од 
чове ка, спо со бан и вре дан за тро и цу; ║  
видри ца ж хип ‘вред но, отре си то дете’. 
– Еве баби дола зи њена видри ца. 

виђе ло с 1.‘вре ме пре мра ка, док се 
види, пред ноћ’. – Пој тај, мој сине, еда би 
за-виђе ла нами ри ли сто ку и пому зли кра -
ве, да се потље не поту ца мо по мра ку. – 
Ита ли смо да за-виђе ла дође мо кући да 
се не крџу ма мо по помр чи ни; 2. ‘откри -
ва ње оно га што је скри ва но као тај на’. – 
Знаш како е каза но: сва чи је ће дело изи -
ћи на виђе ло. 

виђе ља ча ж ‘поли ца за лам пу жижа -
ли цу’ (1). 

виђе ти видим св а. ‘виде ти’. – Виђек 
да она ђеца зама ко ше тамо иза-шуме; б. 
‘поста ра ти се’. – Виђе ћу на сва ки начин 
да ти помо жем; в. ‘оба ви ти неке нео д ло -
жне посло ве’. – Морам д-итам кући, тре -
ба виђе ти сто ку за-дана. – Виђ те на сва ки 
начин да до неђе ље пожње те пше ни цу, 
боја ти се каке сапан ђе ле иза ове вре ли не; 
изр. Бог те виђо; Виђе ћеш ти свогa Бога; 
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║ виђен -а -о ‘угле дан, пошто ван“. – 
Миљој ко ти је бијо виђен човек, добар 
дома ћин и поштен ко сун це. 

[вижљас] -ста -о в. лага чак. 
вија кер м ‘кочи ја, фија кер’. – Имо 

ђедо Весе лин ганц нов вија кер. 

вија ли ште с ‘ветри ште, ветро ви то 
место где се веје пасуљ, жито’. – На оном 
избре шку горе на ке ти је наше вија ли ште, 
нође стал но ћар ка ветар. 

вија ти -ем несв ‘одва ја ти пле ву и 
прљав шти ну од зрна жита, пасу ља’. – 
Диг неш нада се пасуљ и пола ко сипаш из 
оног суда, он пада доље на гув но, а ветар 
пље ву  носи  на стра ну и тако ти се то 
вија ло. 

вијо глав м ‘вра ти ло на буна ру којим 
се пре ко коту ра че вади вода’. – Нама 
бунар с вијо гла вом, а овим Јањи ћи ма ж 
ђер мом. 

вијо лет / вио лет м ‘љуби част’. – Про -
ђе нека жена у вијо лет аљи ни; в. ђуве зли; 
║ вијо лет ни -а -о ‘и с т о ’ . – Испле ла сам 
уну ки џем пе рић вијо лет не бое, мло го се 
обра до ва ла кад сам јој га дала. – Узе ла 

сам циц вијо лет не бое, Пер си ди за аљи -
ни цу. – Има ла лика гор ги не вијо лет не бое. 

вијор м ‘ветар, вихор који се кре ће 
кру жно, кови тлац’. – Кад ћар не вијор по 
оној жеги, повра ти ти душу. – Наи ђе 
вијор, толи ко јак да поди же цео плас сје на.  

вију га ж ‘спо соб ност’. – Она е има ла 
вију гу да сра чу ња на пија цу, шта ош, за 
трен ока; ║ вију гав -а о ‘кри ву дав’. – Кад 
ти се ука же она вију га ва пута ња, ома пре -
ко-брда су ти њине куће.    

вију га ти -а несв ‘кри ву да ти’. – Од 
Лозе нани же пут почи ње да вију га низа 
стра ну, води рачу на да не пот пу штиш 
кола неђе. 

вију ка ти вију че(м) несв пре ма вијук -
ну ти. – Таман ми пол је га ли, поче да вију -
че ветар испод стреа; ║ вијук ну ти вијук -
нем 1. ‘про из ве сти фијук (маха њем 
пру том, бичем)’. – Кад бичом вијук неш 
изнад коња, они момен тал но поч ну каса -
ти; 2. ‘скре ну ти с ума’. – Онај весе ли 
Мило љуб, ко да е мено, Боже про сти, 
вијук но. 
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вика ж ‘гала ма, ври ска’. – Одјам пут 
се зачу вика и цика, ми погла мо, кад има 
шта да видиш: у Тра ше ви ћи ма се запа ли -
ла Дра га ну сје на и шта ла, те ти ми потр -
чи наврат-нанос нани же, једва спа си смо 
кућу чове ку. 

вика ри ти -им несв ‘сећи’. – Кад се 
кле па ју ćеки ре, вика риш она дрва ко од 
шале; в. одви ка ри ти, вагов. 

вика ти вичем несв ‘гла сно гово ри ти, 
дози ва ти неког на даљи ну’. – Он није 
умљо да гово ри тијо, но виче, реко би-
смо сви глу ви; ║ вик ну ти вик нем св ‘огла -
си ти се јачим гла сом, под вик ну ти’. – Вик -
ни Мар ку да нагна овце нави ше ка 
Љепо са ви ном гро бу.  

вик ну ти вик нем св  ‘одлу чи ти нешто 
изне над но, нео че ки ва но’. – Онда ти ја, од 
све муке, вик нем те одем у кава ну; изр. 
Реци  буда ли  да прд не,  он  вик не  те  се 
усе ре. 

вик са ж ‘сред ство за маза ње обу ће, за 
чишће ње и уре ђи ва ње шпо ре та. – Снај ка 
му сва ко вече  вик сом нама же обу ћу, реко 
биће на сабор. 

вик со ва ти -уем несв ‘маза ти обу ћу 
има ли ном’. – Купи јо ми бра ли ца малин 
па сам сви ма вик со ва ла обу ћу, сија се ко 
да е ганц нова. 

вила ж ‘мито ло шко жен ско нат при -
род но биће’. – Била лје па ко вила Рави -
јој ла; изр. Нашла се вила у чем није била. 

вила ет м ‘крај, пре део, област, »вила -
јет«’. – Јес у оној при чи о Там ном вила е -
ту каза но: ко поне се каја ће се, ко не поне -
се, каја ће се – а ја вам рекок: ко из овог 
нашег вила е та оде у чар ши ју за, тобож, 
бољим живо том, каја ће се кад-тад, ал ће 
му бити доц кан. 

вила ра ж ‘кра ва са успра вље ним рого -
ви ма’. – Нај не срет ни ја ми је она вила ра: 
само диг не гла ву и оде у зијан. 

виле вила пл. т. ‘алат ка са два, три или 
чети ри паро шка, за сено, сла му’. –  Бацик 
сто ци по виле сје на у-јасле па оти ђок да 

нара ним сви ње да не грде; ║вили це пл. т. 
дем в. алат ка; ║ виле ти не пл. т. аугм пеј. 
– Бија гу тешке оне  виле ти не, пукле су 
ми руке. 

вило ван -вна  -о ‘нео б у здан, неми ран, 
обес тан’. – Добар му е коњ, нема речи, ал 
дошо нека ко вило ван: кад га ува те лут ке, 
не мош ласно да га обдр жиш; ║ вило вит 
-ови та -о ‘и с т о ’ . – Има ди ја гу Рако ви ћи 
вило ви те коње, кад иг упрег ну у вија кер 
– има да гле даш. 

вило ва ти -ем несв ‘ста вља ти фил на 
тор ту’. – Ене Мари је у куј ни, оста да ви-
луе тор ту, оће мо д-иде мо пред-ноћ њиној 
кући на-баби не. 

вило зо ви ра ти -ови рам несв ‘мудри ја -
ши ти, »фило зо фи ра ти«’. – Он ти само 
вило зо ви ра, ништа памет но од њега не 
мош чути. 

вило ре та жђ ‘укра сна летви ца’. – Ми 
смо на лет њој куј ни има ли зид виси не 
један метар, а горе овар ба не вило ре те. 

вил ча ти / виљ ча ти -ам несв ‘вила ма 
саку пља ти сено на гоми ли це (навиљ ке)’. 
– Ми ђеца вил ча мо, жене гра бе, а људи 
при но се навиљ ке и ђену пла шће; в. пла -
сти ти. 

виме -ена с ‘млеч на жле зда у жен ки 
неких сиса ра’. – Има ла Руј ка виме ско ро 
до земље, била добро млеч на. 

вина рош м ‘који воли да пије вино, 
вино пи ја’.– Он ти раки ју не беге ни ше, ал 
зато е вина рош каког нема; в. вин џи ја 

вин кла ж ‘гра ђе вин ска алат ка за одре -
ђи ва ње пра вог угла’. – Дај дер вин клу, д-
одре ди мо пра вац ове дру ге стра не теме -
ља; изр. не бити у вин клу; иско чи ти из 
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вин кле ‘пока зи ва ти зна ке пси хич ке неста -
бил но сти’. – Онај Ста ни ми ров ко да е 
мено иско чи јо из вин кле. 

вин ко вац -овца м ‘трак тор про из ве -
ден у фабри ци »Томо Вин ко вић«’ (1). 

[вино] с. – Нама за Никољ дан ста са -
ва ло бањич ко вино, бид не ко гром; ║ вин -
це -а  дем. – Виђ де како се Мићо зару ме -
њо од оне чаши це вин ца; ║ вин чи на ж 
пеј. – Нало ка ло се оне вин чи не па сад 
љуља про шће и повра ћа; ║ вин ски -а -о 
‘који је у вези с вином’. – Он је пијо раки -
ју вин ском чашом. – Зару ме њо се ко вин -
ски чеп. – У  вин ску кацу ништа дру го 
није сме ло да се тура сем гро жђе; ║ винов 
-ова  -о, изр. ~ лоза – Све око авли је поса -
ди јо вино ву лозу, испо би јо дире ке, зате го 
жицу и напра ви јо шпа лир. 

[виноград] м. – Кол ко су јелич ки 
вино гра ди били чуве ни, видиш по оној 
древ ној песми о бану Милу ти ну: но чу ли 
ме, љубо Ико ни ја / гле дај мене пре би је ле 
дво ре / копај мене девет вино гра да / у 
Бањи ци и у Ате ни ци / у Лозни ци и у Пако -
вра ћу; ║  вино гра дак -тка м дем. – Наш 
вино гра дак бијо ко боси јок, затег нут ко 
там бу ра; ║  вино гра дић -ића дем. од вино -
град, – Његов вино гра дић није бијо голем, 
ал уре ђен и обдр жа ван за при мер. 

вино гра дар -ара м ‘узга ји вач вино гра -
да’. – Он ти је бијо добар сто чар и вино -
гра дар, а баста ло му е и да пин то ри ше; ║ 
вино гра дар ски -а -о ‘који се тиче вино -
гра да, који се одно си на вино град’. – Ђед 
му бијо добар вино гра дар и он му на спо -
ме ну укле со вино ву лозу з гро здо ви ма и 
вино гра дар ске мака зе.  

вино гра ди на ж ‘место на коме се 
нала зио вино град’. – Туј било мло го тијег 
вино гра ди на, а горе код таки ша ти је 
Мили ће ви ћа вино гра ди на. 

вино пи ја м ‘који воли да пије вино’. 
– Мијо драг ти је пив џи ја, Војо Жив ков 
вино пи ја, а Жико учи тељ каве џи ја и само 
каву пије.  

винт м ‘део кочи о ног уре ђа ја на запре -
жним коли ма’. – Кад при ви је мо винт, 
шкри пи папу чи ца, чуе се бозна докле, ко 
кад кољеш свињ че (в. 51/8, стр. 253). 

вин та ча ж ‘носач вин та који је при -
чвр шћен за срча ни цу’. – Јеро ти је начи њо 
вин та чу од бре сто ва ка. 

вин тра жи ца ж ‘застор на про зо ру об. 
нецан или везен’; в. неца ти. 

вину ти се винем се св ‘ваз не ти се, 
узди ћи се’. –  Кад је баба вик ну ла »ува«!, 
она орлу ши на се вину небу под обла ке.  

вин џи ја м ‘који воли да пије вино’. – 
Миљој ко е бијо вин џи ја, мого е, у свое 
вре ме, да потег не, уз добро пече ње, два-
кила и ништа, не мош да пре метиш  да е 
пијо. 

виња га ж ‘вино ва лоза која расте на 
дрве ној ске ли тако да чини заклон од сун -
ца’. – Под виња гом се иску пи мо неђе љом 
и дива ни мо, а туј смо љети и руча ва ли. 

вир вира м ‘дубо ко место у реци’. – У 
виру смо се купа ли и вата ли у-шаке поне -
ку риби цу.  

вира ж ‘одби так на тежи ни (нпр. бико -
ва на име тога што су се нај е ли и напи ли 
пре мере ња)’. – Одби ми онај кошта плер 
шес посто на име вире зато што е бик 
добро сит, а ја му велим: ти би ми одби јо 
и да е гла дан и жедан. 

виран гла ж ‘фиран га, заве са за про -
зор. – На про зо ри ма им неца не виран гле, 
на кре ве ти ма ћили ми, а на аста лу везен 
чар шов. 

[вирити] вирим несв. – Вири јо он кроз 
кљу ча ни цу и све гле до шта они тамо раде. 
– Вири ли ми крос-про шће у-њину башчу 
да види мо да л ко чува лубе ни це. – Вири 
ко миш из меки ња; ║ вир ка ти вир кам 
несв дем ‘с вре ме на на вре ме вири ти, про -
ви ри ва ти’. – Виђе ли ти како он сва ки час 
вир ка у-њину башчу, тамо дошле неке 
ђевој чи це да помог ну купи ти шљи ве; ║ 
вир ну ти вир нем св ‘про ви ри ти, начас 
осмо три ти’. – Вир ни де тамо, нешто се 
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ђеца уми ри ла, да не напра ве неки белај. – 
Ошкри ни вра та те вир ни да л дје те још спа ва. 

[висина] -ине ж. – Он бијо, нако, 
осред ње виси не, ал сна жан, ниси га мого 
ласно поме ри ти с места. 

[висити] -им несв 1. – Виси ла она 
тамо до ноћи; 2. ‘дан гу би ти, бес по сли чи -
ти’. – Висе пред кава ном, а мато ри не зна -
ју ку-ће при је, сто посло ва има ду. 

[висок] -ока -о. – Нашли га под оним 
висо ким бје лом. – Тоша ти је бијо висо -
чи ји за гла ву од сви југ и кад про ла зи кроз 
вра та, мора да се мено посаг не; ║ висо ко 
прил. – То пора сло висо ко, не мош про ћи 
тамо. 

висуљ ка ж, обич но мн ‘воће осу ше но 
на сун цу или про ма ји’. – Нама весе ла лика 
нани же на тан ке пру ти ће ил на конац 
таки ше, колу то ве јабу ка и кру ша ка и те 
висуљ ке држи на тава ну па нам зими дад -
не ил нам кува ком пот о-тога.  

[вит ез] м. – Ђе ће олош да при ча о 
вите зо ви ма; ║ вите шки -а -о ‘који се 
тиче вите за, који се одно си на вите за’. – 
Па га позва да вите шки мег дан подје ле; ║  
вите шки прил ‘неу стра ши во, хра бро, 
сме ло, одва жно’. – Кад је загу шће ло, он 
се поњо вите шки: није шћео да бежи.  

вите штво с ‘јуна штво, сме лост, непо -
ко ле бљи вост’. – Он ти је стал но пока зи во 
вите штво, никад се није коле бо: кад реши, 
иде до кра ја па нек кошта кол ко кошта, 
ако тре ба гла ва, нек-иде и она.  

витиљ -иља м ‘тра ка од дебље тка ни -
не у петро леј ској лам пи или фење ру, 
фитиљ’. – Изви мено витиљ, да видим д-
уђе нем конац у-иглу (в. 61/3, стр. 281); ║ 
витиљ че -иљче та дем од витиљ. – Дај -
дер ми јед но витиљ че за ову жижа ли цу. 

вити ља ча ж ‘лам па која кори сти 
петро леј и фитиљ’. – Има ли ми у гостин -
ској соби вити ља чу с огле да лом. 

вити ца ж ‘кика, упле те на коса, пле -
те ни ца’. – Облје ћу јој оне вити це кад 
потр чи, ко репић јаг ње ту.  

витла ти -ам несв 1. ‘окре та ти витло, 
воде нич ки камен, вра ти ло на буна ру’. – 
Витла смо ваздан, вади смо воду из буна ра 
и носи смо у рупу ђе се гази ја ше бла то за 
циглу; 2. ‘гађа ти, баца ти’. – Поче да витла 
с оном жилом па е завр ља чи нани же у 
јару гу; 3. ‘јур ца ти, трча ти ова мо-она мо’. 
– Она абро но ша се ниђе не скра ша ва, само 
витла по селу пова здан, ђа ус-пут, ђа нис-
пут.  

витлаш -аша м ‘дрво које расте у 
чести, пра во и висо ко’. – А сред шуме 
испр си јо се витлаш небу под обла ке. 

витли ти -им св ‘врте ти се, окре та ти 
се око себе’. – Иди већ јед ном, шта 
витлиш цео дан туј нак. 

витло с 1. ‘напра ва за намо та ва ње пре -
ди ва на кану ре’. – Кад опре де мо вуну, ми 
је с вре те на намо та мо на клув че, па после 
витлом на кану ре. –  Како се витло окре -
ће, клуп че се одмо та ва и котр ља, а маче 
трчи за њим; 2. ‘чекрк за извла че ње земље 
при копа њу буна ра’. – Над буна ром се 
поста ви витло и ш њим дво и ца извла че 
каза не са земљом оздо што ови нако па ју 
и нато ва ре; 3. ‘сла га ње даса ка у тро у гао 
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ради суше ња’. – Ми сло жи ли даску у 
витло под тре ном да се на про маи добро 
осу ши.  

вито пер -опе ра -о ‘дефор ми сан, 
искри вљен, изви то пе рен’. – Виш да ти је 
то вито пе ро, не мож да се иско ри сти. 

вићи ја ж ома ња ста кле на чаши ца 
налик на фла ши цу, »фићок«’. – Нато чи 
раки је у ову вићи ју и послу жи Мла до ми -
ра. 

вичан вич на -о ‘вешт’. – Миро слав 
Савин ти је бијо вичан д-узве де уз маи је, 
баста ло му. 

вишек м ‘комад папи ра сави јен у 
обли ку лев ка за пако ва ње бом бо на, 
фишек’. –  Милун Попо вић у задру зи имо 
ста ре нови не и од њиг пра ви јо више ке за 
бол бо ну и кое шта. 

вишња ж бот ‘воћ ка и плод Pru nus cera -
sus’. –  Имо више куће вишњу, под њом се 
игро ко дје те; ║ вишњи ца ж дем. – Немо ми 
ту вишњи цу дира ти, нек расте; в. 
гронтуљ[иц]а. 

вишти ти -и[м] св ‘печи ти, ује сти’. – 
Кад сам се наби јо н-онај гло го вак, мисли -
јо сам да ме вишти она што се не поми ње. 

вјек вје ка м ‘живот’. – Целог вје ка смо 
ита ли да сра ди мо, да нешто при вр је ди мо. 
– Вика ше баба: док је вје ка биће и лје ка; 
║ вечан -чна -о ‘нео гра ни че ног тра ја ња, 
вечит’ – Ништа није веч но; ║ вечит вечи -
та -о ‘и с т о ’ . – Кад ти Добро сав скуе 
будак, вечи та ствар, нема му изде ра.  

вје ко ва ти -уем несв ‘живе ти, про во -
ди ти свој век’. – Наши су на овом при со -
ју вје ко ва ли и опста ја ли ија ко е било и 
боле шчи на, и нерод ниг годи на, и рато ва 
и сто јада. 

вла да ти се вла дам се (не)св ‘пона ша -
ти се’. – Лепо видиш како се ђеца вла да ју 
– нако како су иг у кући нау чи ли. – Стал -
но су нам гово ри ли: бид ни те сме р ни и 
згод но се вла дај те. – Паро ла ове голо гу -
зи је ти је била: кра ди, лажи, поште но се 
вла дај. 

вла жан -жна -о ‘непот пу но осу шен, 
ни сув ни мокар’. – Нисам мого да повла -
чим њиву, још је вла жно, морам да чек -
нем дан два, да при ру ди. 

вла ка ж ‘извла че ње тру па ца (запре -
гом)’. – Ми смо ти и[з]-шуме труп це 
извла чи ли вла ком све горе на ке до на-пут 
ђе мож да се при ђе коли ма. 

влак но с ‘вуне на или тежа на нит’. –  
Она кад пре де њој влак но јед на чи то. 

влас -и ж ‘дла ка’. – Е, мое дје те, кад 
поглед неш ове сје де вла си, оне нису од 
вру ћи јег кола ча, само што ме воде ни ца 
није мље ла. 

влас -сти ж ‘упра ва, власт’. – Вика ше 
ђедо, како ови што се оти ма ју о влас нису 
нау чи ли да ко доби је влас, губи душу. – 
Подај Цига ни ну влас, па ћеш виђе ти тво -
га Бога. – Кад голо гу зи ја и ништа ци узму 
влас, узе ће наро ду и душу. – Влас је од 
Бога, нака е каку заслу жу е мо: што е народ 
бре збо жни ји, то је влас ђаво и ма ни ја.  

вла сан -сна -о ‘над ле жан, овла шћен’. 
– Ваљ да сам ја вла сан на мом има њу да 
радим оно што мене пасуе.   

влат ж ‘гор њи део стру ка стр ног жита 
у коме се нала зи зрно, клас’. – Поње ла 
пше ни ца мло го згод но, поће ра ла влат са 
шаке; ║ вла ће с зб ‘део сно па на којем је 
клас’. – Кад сла же мо крсти не, вла ће иде 
уну тра да не може поки сну ти ако про ме -
ни вре ме. 

вла та ти -а св ‘раз ви ти вла ти, кла са -
ти’. – Вла та ла пше ни ца на љепо ту.  

вла чег вла че га м ‘дебео ланац ’. – Кад 
вуче мо труп це на вла ку, ми иг опа ше мо 
вла че гом јел туј ти оби чан ланац не пома -
же, пуко би ко ништа.  

вла чи ти вла чим несв 1. ‘дрља ти, рав -
на ти ора ни цу дрља чом’. – Оћу д-идем да 
им помо жем вла чи ти; 2. ‘чешља ти вуну у 
вуно вла ча ри’. – Тре ба да се оре, вла чи, 
сије пше ни ца, да се скр де јабу ке, пова ди 
ком пир, да се пече раки ја, да се нава ше 
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дрва за љепо те; изр. Ко ж ђаво лом оре 
дупе том ће вла чи ти. 

вла ша ж ‘ста кле на боца, фла ша’. – 
Доњо сам ти раки ју на пре зент, ал вла шу 
да ми вра тиш. 

вла шац -шца м бот ‘врста сит ног 
лука, Alli um scho e no pra sum, A. asca lo ni -
cum’. – Поси ја ли смо и црни и бели лук а 
и вла шац.    

вле ка ж ‘мрља, фле ка’. – Ко ли је ово 
увле ко чар шов, виђи само коли ка е вле ка; 
в. гука. 

во вола м ‘одра стао кастри ран муж јак 
гове че та’. – Во се за рого ве веже, а човек 
за реч; изр. Не коље се во за кило меса; ║ 
воко -а дем. – Во вока лиже да га воко 
поли же ‘добро се добрим вра ћа’. – Испје -
во, кажу, Обрен ону: Ој, ора чу, млад ора -
чу, ко ти даде мла де воке, мла де воке вито -
ро ге, и јар мо ве јаво ро ве, и пали це 
шим ши ро ве, и завор ње босиљ ко ве, и бич 
– косу ђево јач ку, љуту гују руч ко но шу; ║ 
воли на м 1. аугм. од во; 2. ‘нео те сан и 
задрт човек’. – Запо ко воли на, не мож да 
га зуста виш; ║ волуј ски -а -о ‘који се тиче 
вола, који се одно си на вола’. – Паза ри јо 
сам нова волуј ска кола. – Нато ва ри јо Мла -
ђо жита пуна волуј ска кола с настав ци ма 
и уз настав ке тури јо муруз до муру за 
усправ но и све то попу ни јо и извр ши јо; ║ 
вочић м дем. – Спо ди го е вочи ће да се не 
мош нагла ти, ко дви је јабу ке.  

[вода] воде ж. – Ваздан је мај ка изре -
ка о води има ла, те: не тече река, но вода; 
те и  кад се вода заму ти, изби стри ће се; 
те баци добро низ-воду, вра ти ће ти се; те 
тија вода брјег рони, те вода све опра сем 
црна обра за; ║ води ца ж ‘вода која је осве -
ће на током вер ског обре да’. – На Бого ја -
вље ње смо стал но ишли у-цркву и узи ма -
ли бого ја вљењ ску води цу која се никад 
не ква ри и њу смо држа ли у-вла ши ци пре -
ко целе годи не и кори сти ли ако се неко 
раз бо ли, не дај Боже; изр. [суђено му] на 
води ци ‘за неког ко нема сре ће од рође ња 

(крште ња кад се погру жа ва у воду)’. – 
Мука се весел ни ца наму чи ла, тако јој 
суђе но на води ци; ║ воден воде на -о ‘пре -
ви ше наква шен, сочан, жидак’. – Добра 
ти је јабу ча ра, ал мало воде на, тре ба ло е 
још мено пећи. 

воде ни ца ж ‘згра да са уре ђа јем за мле -
ве ње жита који покре ће вода’. – Знаш, 
син ко, на чим воде ни ца про ме ље на тим 
оста не. – Само што ме воде ни ца није мље -
ла; ║ воде ни чи ца ж дем ‘млин за кафу’; 
в. пржу ља; ║ воде нич ки -а -о ‘који се 
тиче воде ни це, који се одно си на воде ни -
цу’; изр. ~ -и лопар ‘дрве на лопа та са крат -
ком дршком којом се купи бра шно’. – 
Џаба и шем некол ко воде нич киг лопа ра 
бра шна те дад нем сиро ти њи, севап је; ~ -
о каме ње ‘два кру жна каме на од којих се 
гор њи окре ће при мле ве њу жита’. – Не 
бри ни ти за њега: про ву ћи ће се он и изме -
ђу воде нич ког каме ња. 

воде ни чар м ‘рад ник који ради у воде -
ни ци’. – Цве ле ти је бијо воде ни чар све 
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док се није уве ла лек три ка и начи ни ли 
лек трич ни мли но ви кое ђе.  

воде ни чар ка ж ‘жена која ради у 
воде ни ци’. – Кажу да е у тој воде ни ци 
била воде ни чар ка лепа ко упис. 

воде ња ја ж ‘ста рин ска сор та кру шке’. 
– Више куће била ста ра кру шка воде ња ја 
па се крди са ла, те сам моро да е оćе чем, 
ал ми мло го жао било, била е соч на ко 
нијед на дру га.  

водили ца ж ‘вер ти кал ни дело ви трм -
ке’. – Кад пле теш трм ку, нај пр во поста -
виш  води ли це,  па  око  њиг потље попли -
ћеш  лозом  јал  пру шћом (в. 101/5, стр. 
597). 

[водити] водим несв 1. – Ишо ја те 
водио коња ка-смо шпар та ли ком пи ре. – 
Водио ме да ми пока же пут; 2. ‘ићи пред 
пили ћи ма (о квоч ки)’. – Оде квоч ка доље 
у врзи ну и све кво ца и води пилад; 3. 
‘пари ти се (о кра ви)’. – Оће да води Цве -
ту ља, ан ска че на кра ве и слу зи; ║ вада ти 
вадам несв ‘вода ти’. – Коња вада мла да 
Дра га чев ка / коња вада, никуд не погле -
да. – Бога ми одав но он њу вада по сабо -
ри ма, вакат је да се жени; в. слу зи ти. 

вод њи ка ж ‘ста рин ско без ал ко хол но 
пиће од воћа’. – Нај љеп шу вод њи ку е има -
ла баба Гиша, ваљ да што е тура ла и таки -
ше, дивље кру шке и дивље јабу ке у њу; 
в. про че вље. 

водо во џи ја м ‘водо ин ста ла тер’. – 
Умр је весе ли Милан водо во џи ја, а бијо е 
мај стор и-по. 

водо де ри на ж ‘повре ме ни поток, који 
„ожи ви“ у вре ме киша или топље ња сне -
га’. – Скљо как се низ ону водо де ри ну, 
једва се жив зуста вик. 

водо но ша м / ж ‘чеља де заду же но да 
раз но си воду коса чи ма, копа чи ма, жете -
о ци ма’. –  Упе ко зве здан, не мож ласно 
водо но ша да нане се воде коса чи ма. 

водо плав м ‘попла ва’. – Наи ђе водо -
плав и упро па сти љети ну и сав наш зној 
оде у-бес тра га; в. тињав; ║ водо пла ван  

-вна -о ‘под ло жан попла ви’. – Добра нам 
је ова њива, ал дошла водо плав на: ако 
наи ђе већа вода, ете ти јазу ка ил, што би 
рекла баба Вуја на, оде мас у про пас. 

вође прил ‘овде, на овом месту, у овом 
кра ју’. – Еве ти вође сам нај та њи, па ако 
није вако, нек иде гла ва; в. тежак, штам -
биљ; ║ вође нак прил ‘и с т о ’ . – Вође нак 
се ја питам, а ја се у тво јој кући никад 
нисам  петљо; в. закр ви ти се, жига ти; ║ 
вој на / вој нак / вој нак прил ‘и с т о ’ . – 
Вој на кода нас, вала Богу, не би гра да, а 
доље под пла ни ном све саби јо у црну 
земљу, дале ко било и не поно ви ло се. – 
Нема ти вој нак ђево ја ка за уда ју ко земај -
ле, све одо ше у варош, нијед на неће да 
музе кра ве.  

вођи ца ж 1. ‘изве зе на или окре че на 
шара’. – Ружа Дра гић је била позна та 
руко твор ка: сва ку вођи цу је зна ла да 
отпоч не (9). – Кад ми је кре чи јо, он на 
јед ну пед до шту ка то ра наре ди јо тегет ну 
вођи цу и горе обо и јо у бје ло, а доље дува -
ро ве у небо пла во; 2. ‘цев кли зне капи је’. 
– Начи ни јо ми Шипе та кли зну капи ју, 
доље угра ди јо окру глу цев – вођи цу која 
води точ ки ће кои иду по њој, мош д-отво -
риш капи ју јед ним прстом, а има у њој 
пре ко три ста кила. 

вожња ж ‘путо ва ње неким пре во зним 
сред ством. – Кад бид не на Божић, сви 
пова та ју коње ил воло ве, потр па ју ђецу у 
сони це и кре ну у вожњу пре ко села. 

воза1 ж ‘дрве на ракља за навла че ње 
осно ве за тка ње’. – Кад се нави ја осно ва, 
воза се при ти сне рипом и вуче се тако 
што окре ћеш вра ти ло на кое се намо та ва 
осно ва. 

воза2 ж ‘уре ђај за чишће ње сне га (с 
коњ ском вучом)’. – Начи ни ли смо возу и 
кад пане снјег, ува ти мо коње и раз гр не мо 
пут очас посла. 

воза ка ти (се) -ам (се) дем пре ма вози -
ти (се). – Купи јо му отац точак и ене га 
пова здан се воза ка, мешто да шта гођ ради; 
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║ вози ка ти (се) -ам (се) несв ‘и с т о ’ .  – 
Ене ђеце, вози ка ју се на лигу ра ма низ 
Јован лук; ║ воза ти возам несв 1. ‘задр -
жа ва ти пажњу лако ми сле ном лажу ћи, 
зама ја ва ти’. – Немо да ме возаш више, 
нисам ја мали; 2. ‘води ти коло’. – Раден -
ко Мар ко вић ти је бијо нај бо љи коло во -
ђа: кад он воза коло, народ се ишче ти па 
га посма тра, а ђевој ци која игра до њега 
није ласно; ║ [возити] возим несв. – Куд 
возиш та дрва?; ║ возе ћи (се) прил ‘ићи 
неким пре во зом, не пешке’. – Боље на 
пра вом  путу  пешке  но на кри вом возе -
ћи се.  

возаљ ка ж ‘дрве на напра ва на коју се 
ста вља пре ђа при ли ком нави ја ња’. – Док 
смо били мали, воље ли смо да сед не мо 
на возаљ ку да се вози мо док нави ја ју (9). 

возрас -ста м ‘пуно лет ство’. – Док су 
пора сли у возрас (1). 

воин цо прил ‘ово лиц ко, ово лиц но, 
сасвим мало’. – Оно воин цо пре жи вље ло 
воли ки мраз; ║ волиц но прил ‘и с т о ’. – 
Није му дао ни волиц но. 

војак м ‘вој ник’. – Он ти је бијо војак, 
вое во под Кара ђор ђе вим бар ја ком. 

вој во да м 1. ‘нај ви ши офи цир ски чин 
у срп ској вој сци’. – Ове јај ца ре уби ше вој -
во ду Бојо ви ћа чим су ушли у Бео град; 2. 
‘сва тов ско зва ње’; в. ста ри. 

вој нак прил ‘овде’; в. пре ча га, ста -
ро ćе ди оц. 

воли ки -а -о прил ‘ово ли ки’; в. дрн -
даћ, наген та ти се; ║ воли чач ки -а -о 
‘огро ман, вели ки, ово ли ки’. – Воли чач ка 
бога шти ња, а сти со се ко пото ња мизе ри -
ја; ║ волич ки -а -о ‘и с т о ’ ; в. каљав, 
клас[ина]. 

вон та ти вон там несв ‘вући за нос 
неког, оду го вла чи ти са испу ња ва њем датог 
обе ћа ња’. – Немо више да ме вон таш, те 
данаш ћу, те ćутра ћу, но кат каш, реко 
си. – Вон та ла га три-годи не и кад јој се 
ука за ла боља при ли ка, она вик не те се уда 
за-дру гог; в. извон та ти. 

воњ м ‘непри ја тан мирис, задах, 
смрад’. – Не купа се, јадан, кат-про ђе 
путом, оćе ћа се воњ. 

вор ма ж ‘облик, изглед, фор ма’. – То 
е нај ва жни ја ствар кол ко копаш темељ у-
дуби ну, није то само вор ме ради јел кад 
је темељ осам де сет сан ти ма, не мож мраз 
да га мрд не. – Они наре ди ли оне ћора ве 
кути је, па ти је гла са ње било само вор ме 
ради. 

вор ми ра ти вор ми рам (не)св ‘фор ми -
ра ти, испу ни ти фор му’. – Ми запе ли из 
пет ни јег жила, а они се учи ње ли неве шти 
па само вор ми ра ју.  

восак воска м ‘маса коју луче пче ле и 
од које пра ве саће’; в. бару шан, дрпа ра 

воска ри на ж ‘маса која оста не после 
цеђе ња воска там но-бра он боје која се 
састо ја ла од оста та ка уги ну лих пче ла, 
кошу љи ца од изле глих пче ла’. – Ја ти за 
пот па лу ватре кад нем луча узмем мено 
воска ри не.  

[воће] с. – Кода нас вође успе ва сва ко 
воће, а откат су дошли ови – нај бо ље 
успје ва ју ништа ци.  

воћ ка ж ‘воћ но ста бло’. – Воћ ку тре -
ба и око па ти, и зали ти и пођу бри ти; ║  
воћ ки ца ж ‘мала, мла да воћ ка’. – Поса ди 
воћ ки цу, да ти се под њом уну чад игра ју; 
в. кале ми ти.  

воћ њак / вот њак м ‘воћ њак, пар це ла 
под воћем’. – У нашем вот ња ку тице сави -
ле некол ко гње зда; ║ вот ња чић -ића дем. 
од воћ њак. – Поса дик мено вот ња чи ћа, 
нек расте, ваља ће ђеци; ║ воће вит -еви та 
-о ‘пого дан за воће, место на коме успе ва 
воће’. – Ова при сој на стра на Јели це ти је 
воће ви то место, сва ка Бож ја воћ ка туј 
напре дуе и рађа не може бити боље. 

вошта ни ца ж ‘све ћа од воска’. – Кад 
гој наи ђем спо ред гро бља, запа лим им 
вошта ни цу и пре кр стим се за покој њине 
душе. – Зави чај те зове гро бо ви ма пре да -
ка који се уже ље ше све тло сти вошта ни -
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це, мири са тамља на и Оче на ша; зави чај 
запо ма же да рас пре теш про че вље пра ђе -
дов ско; зави чај те при зи вље вери тво јој 
пра ђе дов ској; озов ни се, роде (7: 34). 

вошти ти воштим ‘шиба ти, тући’. – 
Видим ја да ће да га вошти, док се не упи -
ша, па е почек моли ти: пушти га, снај ка, 
дје те није шће ло зинат, ома кло му се. 

вр м ‘врх’. – На вр пла ни не наи ћи ћеш 
на зара ван, ондак иди нани же пра во и туј 
ти је извор. – На вр брда врба мрда; вр 
вра ‘сам врх, послед ња гран чи ца на врху 
дрве та’. – Испу зо се Мар ко на вр вра 
букве, има ла е три јес метара брат бра ту и 
ни макац, ни горе ни доље, ондак ти весе -
ла Крсти на дотр чи и поч не да кука из-
гла са; изр.  На вр ми јези ка; на вр гла ве 

‘доса ди ти неко ме’. – Вала попе ми се на 
вр гла ве, доди ја ми живо ту више с тим 
глу по шти ња ма; у вр гла ве – Нема туј нак 
више од девет това ра сје на, у вр гла ве 
иља ду кила; ║ вршњи -а -е ‘који се нала -
зи на врху’; в. опу чи ти.   

вра бац -пца м 1. зоол ‘мала пти ца Pas -
ser’. – Знаш како е каза но: ко се врабаца 
бои,  нек  не  сије про ју; 2. ‘спра ва за 
поди за ње тере та на виси ну (у гра ђе ви нар -
ству)’. – Земај ле смо изно си ли бетон и 
кое шта кова ма или тезге ра ма, а сад има -
ду вра бац, при ти сну дуг ме и мотор на 
стру ју изву че очас; ║ врап чић -ића дем. 
од вра бац. – Ене иг како се врап чи ћи 
измје ша ли с пили ћи ма; ║ врап че -ета дем. 
– Декле мо во мој унук на при ред би ону: 
дај ми, дај ми, нано, тана но канап че, да 
за ногу вежем оно мало врап че, што прет-
кућу паде, тако моли Раде.  

враг м ‘ђаво, сото на, неча сти ви’. –  
Вели ђедо да се пође ко ји враг боји крста, 
а пође ко ји тоља ге. – Ко не слу жи Богу 
слу жи вра гу. – Враг не спа ва но о злу 
мисли. – Одњо га враг. – Враг би му га 
знао; ║ враж ји -а -е ‘који се одно си на 
вра га, који се тиче вра га’; в. кру жок, 
лужи ти, свраб. 

вра го лан -ана м ‘неста шко, неми ран 
дечак’. – То ти је вра го лан један, ниђе 
часа не часи; ║ вра го лас -ста -о ‘неста -
шан, неми ран’. – Добар му е син, јес мено 
вра го лас, зна сто ђаво ла,  ал сми ри ће се, 
још је зелен. 

врај прил ‘бес плат но, џабе’. – Ко гођ 
је доњо џак о себе, ми му мље ли врај, без 
ујма. 

врај ла ж 1. ‘мла да жен ска осо ба која 
се доте ру је, кин ђу ри, фрај ла’. – Она њего -
ва врај ла стал но затег ну та ко да е пошла 
на сабор; 2. бот ‘цве ће ноћ на фрај ла Mat -
thi o la bicor nis’. – Има ла она неко цвје ће и 
зва ла га врај ла ваљ да спо ра ди тога што 
јој се ноћом отва ра ју и мири шу они њени 
цвје то ви, а дањом се затва ра ју. 

вран вра на -о ‘црн’. – Кад видиш да 
се поби ју два вра на гавра на, знај да е то 
неки рђав знак, неко ће да баци каши ку. – 
Откад носи ону вра ну мара му, ко да е, 
мешчи ни, гро ну ла. – Пева ше Раде ону: 
игра ли  се  вра ни коњи крај Мора ве на 
оба ли.   

вра на ж зоол ‘пти ца Cor vus cor nix’. – 
Вика ше мај ка: знај те, ђецо моја, да вра на 
вра ни очи не вади и да не може вра на д-
испи ли голу ба, но вра на вра ну, а голуб 
голу ба. – Немо да бид неш ти бје ла вра на; 
║ вра не ти на ж пеј. – Не мош се одбра ни -
ти од ови јег вра не ти на. 

вра нац / вра њац -нца / -њца ‘коњ 
црне дла ке’. – Има ди ја ше Милић вија кер 
и лепе вран це; в. зекас; ║  вран чић -ића 
м дем. – Она пове ла вран чи ћа у чаир.  

врањ вра ња м ‘дрве ни чеп на буре ту’. 
– Изгле да ми да е Обрен ћевли, про ђе 
путом, а зару ме њо се ко вин ски врањ. 

врас м ‘фрас, грч услед висо ке тем пе -
ра ту ре (об. код мале деце), спа змо фи ли -
ја’. – Јој, стра ме да ми дје те не сна ђе 
врас, дале ко било, ника ко да му ски не мо 
тем пе ра ту ру. 

вра сну ти -не св ‘пући’. – Има ли смо 
мло го згод ну земља ну пржу љу, у њој смо 
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пекли брав чад у љеб ној вру ни и номад, 
кад сам окре то јаг ње, само вра сну, жали -
је ми но ишта. 

врат м анат 1. ‘део тела’. – Нешто ме 
уши ну ло у-врат, не могу д-окре нем гла -
ву; 2. ‘део косе којим се пети ца  при чвр -
шћу је за коси ште’. – Није се изве шти јо у 
коше њу, зака чи јо вели ки кртич њак и сло -
ми јо врат косе; 3. `део гусала` (в. 33/2, 
стр. 106). 

[врата] пл. т.. –  Син ко мој, знај да 
лепа рјеч гво зде на вра та отва ра; ║ вра -
тан ца ж дем. – Е то ти је оно: дошла маца 
на вра тан ца (в. 118/7, стр. 676). 

вра ти ло с а. ‘део раз бо ја на који се 
намо та ва тка ње или осно ва’ (в. 78/2 и 
78/3, стр. 508); б. ‘ваљак на буна ру на који 
се намо та ва ланац или коно пац. – Под ма -
жде мено вра ти ло на буна ру, да не шкри -
пи ноли ко. 

[вратити] вра тим св а. ‘вра ти ти сто -
ку’. – Тре ба ло би вра ти ти сто ку да не-оде 
у зијан; б. ‘вра ти ти дуг, позај ми цу’. – Лако 
е узај ми ти, тре ба вра ти ти; в. ‘вра ти ти 
уздар је’. – Вра ти јо му жалос за сра мо ту; 
~ се. – Вра ти ће се кад види да тамо нема 
пута;  ║ вра ћа ти (се) -ам (се) несв. – Кад 
си пошо, иди, немо се вра ћа ти, нек ти је 
сре тан пут. 

 врат ни це ж мн ‘вра та, отвор у огра -
ди за улаз сто ке’. –  Затвор де те врат ни це 
да не изи ђу  овце у зијан и наби озго ту 
гужву; в. гужва. 

вра ча ра ж ‘гата ра’. – Вели ка е гро та 
ићи код вра ча ре, то немо да радиш, бла го 
ђеду, ни за живу гла ву, јел се тако ругаш 
Богу, а слу жиш ђаво лу. 

вра ча ти вра чам несв ‘гата ти’. – Ко 
вра ча – он ж ђаво лом орта чи. 

вра шта ти -и несв ‘пуц ке та ти, ломи -
ти се’. – Кад наи ђо смо кроз-шуму, поче 
да вра шти оно суво гра ње под нога ма. 

врба ж бот ‘листо пад но дрво Salix’. – 
И врба цве та, ал не-рађа; ║ врби ца ж 1. 
дем. – Ене ђе је никла врби ца; 2. ‘хри -

шћан ски пра зник’. – Лаза ре ву субо ту, очи 
Цве ти, зове мо Врби ца јел се ондај у-цркву 
уно се врбо ве гран чи це кое се на Цве ти 
дје ле  наро ду; ║ врбов -ова -о ‘који је од 
врбе, који се одно си на врбу’; изр. ~ клин 
‘нешто што је неси гур но, непо у зда но (по-
што је врба меко дрво)’. – Он ти је сигу -
ран ко врбов клин, боље ти је да се не уз-
даш у-њега. 

врбак -ака м ‘про стор на коме расту 
врбе’. – Идок у врбак те наćе кок гран чи -
ца за мана стир, ćутра е Врби ца. – Знаш 
како пје ва ше Обрен: позна је ме гра на сва -
ка морав скиг врба ка. 

врбо вак м  ‘штап, прут од врбе’. – Ако 
узмем онај врбо вак, држ се добро. 

врбо ви на ж ‘пру ће или гра ђа од врбе’ 
– Пру шће  од  врбо ви не  смо кори сти ли 
за попли та ње про шћа и за вези ва ње сно -
по ва.  

врг ж ‘посу да од тикве’. – Врг ти се 
пра ви јо од исти јег ониг тика ва ко ајдук, 
само што се с јед не стра не оćе че.  

врга ж ‘разр о ка жен ска осо ба’. – Про -
ђе путом она Уро ше ва врга.  

вргаљ м ‘умно или физич ки неспо со -
бан’. – Наи ђе онај вргаљ, па ми га би жао, 
пре кр стик се и поми слик у себе: нек му е 
Бог Све ми ло сти ви на-помо ћи. 

27. ВРГ 
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вргањ -ања м ‘врста печур ке’. – Спре -
ми ла нана папри каш од врга ња, збри са ли 
смо га у слас, ко сла на папри ку, није одво -
и јо од пиле ти не. 

врг ну ти -нем ‘баци ти’. – Врг ни ову 
лома та ни ју неђе у јару гу; в. зба ци ти.  

врда ла ма -аме м ‘забу шант, про би -
свет’. – То ти је јед на врда ла ма, не мож 
га ува ти ти ни за реп ни за гла ву.   

врда ла ми са ти -шем несв а. ‘избе га -
ва ти оба ве зе, посло ве’. – Не мош ти цео 
живот врда ла ми са ти и живље ти на туђој 
грба чи, мораш јед ном засу ка ти рука ве и 
озно ји ти гузи цу. – Цео живот је врда ла -
ми со, е сад више нема куд: дошло вре ме 
да све иски ја на-нос; б. ‘око ли ши ти, избе -
га ва ти да се при зна нека непо доп шти на’. 
– Немо туј нак да врда ла ми шеш но реци 
поште но како е било. 

врда ти -ам несв ‘избе га ва ти, изми ца -
ти се од каквог посла, забу ша ва ти’. – 
Целог вје ка е врдо од посла; ║ врд ну ти -
нем св а. ‘измак ну ти се од посла’. – Стал -
но гле да како ће врд ну ти некуд и да свое 
посло ве зба ци на-дру гог; б. ‘поме ри ти  
се’. – Врд ни се мено да про не сем овај 
кото бањ; в. искри ви ти; в. ‘пре до ми сли ти 
се’; в. поре ћи.  

вре ба ти вре бам несв ‘чека ти погод ну 
при ли ку, пажљи во посма тра ти, пра ти ти 
нечи је кре та ње’. –  Нико га није бијо по 
уве ти ма, но се ништак сам офи ро и реко 
да они десет годи на вре ба ју при ли ку да 
га прог на ју. – Глај га како вре ба, ко мач ка 
миша. 

вре ва ж ‘гужва, метеж, гала ма’. – Кад 
при ђо смо ваше ри шту, оно тамо вре ва на 
све стра не.  

вре ке та ти -еће несв ‘огла ша ва ти се 
као коза, меке та ти’. – Нешто коза често 
вре ке ће, виђ де шта ли јој је; ║ вре ке та ње 
с гл. им. – Чуеш ли ти неко вре ке та ње? 

вре ли на -ине ж ‘жега’. – Скла њај де 
то дје те с ове вре ли не, видиш д-изго ре и 
небо и земља. 

вре ло с ‘извор’. – Има мо ми горе 
изнад куће вре ло из коег бије вода лад на 
ко лед.   

[време] вре ме на с. – Што но се каже: 
све му има вре ме, има вре ме кад се рађа и 
вре ме кад се мри је; в. влат, вин џи ја; ║ 
вре ме шан -шна -о ‘зре лих годи на, 
постар’. – Бија ше тај човек вре ме шан, ал 
добро држе ћи: ћера коње упрег ну те у 
вија кер, а спо ред њега ćеде два мла ди ћа, 
сигур но су му уну ци. – Вре ме шна е она, 
ал још може и д-око па и да пове же; ║ вре -
ми ште с ‘лоше вре ме, невре ме’. – Нешто 
ме, дје те, вође зап тје ва, мора да ће вре -
ми ште; в. вре ме ња ча, запад њак. 

вре ме ња ча ж ‘пти ца за коју се веру је 
да пред ска зу је про ме ну вре ме на’. – Она 
Цве та има насту пе ко нека вре ме ња ча, 
мено-мено па џака, ко да слу ти вре ми -
ште. 

вре те нар -ара м ‘мај стор који пра ви 
вре те на’. – Онај  вре те нар на сточ ном 
пија цу е мло го добро трак со во вре те на и 
ова р бо оне прсте но ве. 

вре те на ра ж ‘тор би ца у којој се чува -
ју и носе вре те на’. – Пре ко леђа пре ба ци 
вре те на ру, пуну вре те на и пође пре ко се-
ла (9). 

вре те на ти -ам несв ‘пре сти’. – Зими 
смо сва ко вече, сем кад пане црве но сло -
во, вре те на ли ил на пре лу ил саме код-
наше куће. 

вре те ни ца  ж ‘кич ма’. – Кад чеша ги -
јом манем коњу низ вре те ни цу, он се уги -
ба, види се да му годи. 

вре те но -ене та с 1. ‘део при бо ра пре -
ље на који се намо та ва вуна или коно пља 
при пре де њу’. – Забо ра ви ла ја и на вре те -
но и на пре сли цу; 2. ‘усправ но поста вљен 
дрве ни или гво зде ни ваљак који се окре -
ће око сво је осе и покре ће гор њи воде -
нич ки камен’. – Чим отво риш ципун, коло 
почи ње да с-окре ће, а ш њим и вре те но 
кое носи гор њи камен; ║ вре тен це -ета 
дем од вре те но. – Наба ви јо ми чиле мало 
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вре тен це на ваше ру и малу пре сли чи цу, 
оће баба да ме учи да пре дем. 

вре ти / ври ти ври је несв ‘кљу ча ти на 
висо кој тем пе ра ту ри’. – Кад видиш да 
ври је, ути шај ватру и пову ци шер пу у-
крај шпо ре та; ║ [врео] -ла -о. – Пази да се 
не опр жиш, вода е вре ла, прво е раз ла ди. 

вре ћа ж ‘џак иза ткан од костре ти за 
чува ње или пре воз жита’. – Вре ћу соли 
тре ба пое сти с чове ком да би га упо зно. – 
Знаш како е баба вика ла: нашла вре ћа 
закр пу; изр. ко тра жи веће изгу би из вре -
ће; ~ без дна; заве за на ~ ‘несна ла жљи ва, 
неспрет на осо ба’; пра зна ~ не мож 
усправ но да стои. 

врзи на ж ‘непро ход но трње или 
шибље које се пушта да расте по међи, 
жива огра да’. – Пот креш де мено ону врзи -
ну, виш да ће да зау зме и иза ру ми по њиве. 

врзма ти се врзмам се несв 1. ‘мота ти 
се, нала зи ти се негде где се не при па да’. 
– Стал но се тамо врзма ко маче око варе -
ни ке; 2. ‘стал но о нече му мисли ти’. – По 
целу ноћ ми се врзма по гла ви да л да 
шаљем ово дје те на шко ле ил да га оста -
вим кот-куће. 

ври је ћи / врћи вршем несв ‘врћи’. – 
Можеш ли да ми ćутра помо жеш ври је ћи 
па ћу ти ја то поште но вра ти ти кад будеш 
ти вро или мај шта дру го. – Вро ми з-дре -
шом лани Милин ко мло го згод но, ваљ да 
ће наи ћи и ове годи не. 

ври сак -ска м ‘крик, изу зет но сна жан 
узвик’. – Кад смо чули њен ври сак, потр -
ча смо тамо кол ко нас сна га носи ја ше. 

ври ска ж ‘ври шта ње, вика, узви ци, 
нај че шће иза зва ни стра хом, опасношћу`. 
– А оно дје те се зама ри ја ло, при шло шпо -
ре ту, опр жи се па га ста де ври ска, реко би 
га дереш. 

ври ска ти ври скам несв ‘узви ки ва ти, 
ври шта ти’. – Кад се при ја те љи ува ти ше 
у-коло, поче ше ври ска ти: и-ју, и-ју-ју; ║ 
ври сну ти ври снем св пре ма ври ска ти. – 
Вик ну из пет ниг жила: И-јоој, што не могу 
да ври снем. – Ври сну дје те ко да га нешто 
печи; ║ври шта ти -им ‘њишта ти (о коњу)’. 
– Она мо ври шти Перо ва коби ла, а вамо 
поче ше ври шта ти наши коњи. 

ври шак -шка -о ‘свеж, фри шак’. – 
Ћути, да нам је ондај било бар ври шка 
љеба, но смо јели бајат зато што е спо ри -
ји; ║ ври шко прил ‘брзо, хитро’. – И каже 
нина Анка мене: мла ди сте, здра ви сте, 
вала Богу, ври шко ћете ви да зако пи шти -
те: док си длан о длан, биће ова кућа бога -
ти ја но код твог оца. – Отр ко до задру ге, 
ври шко ће он да се врне; в. поји ли ца. 

врје жа ж ‘ста бло зеља сте биљ ке поле -
гло по земљи (тикве, диње, лубе ни це)’. – 
Опру жи ле се вре же и замет ну ли кра став -
ци ко  кити на, мили на погла ти; в. опру -
жи ти. 

врје сло с ‘дршка на кофи, бакра чу’. – 
Про вуц те чабре ник испод вре сла па поне -
сте бакрач с том вре лом водом међу-
собом (в. 5/1, стр. 31). 

врка ти врчем несв ‘ски да ти лишће 
тако што се сти сну та рука вуче дуж ста -
бљи ке’. – Кад вези јо ци ćечу прут за вези -
ва ње сно по ва, они врчу лишће. 

 
28. ВРЕТЕНО 
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вркет -ета ‘пре врт, пре вр тач ка жица 
при пле те њу, фркет’. – Виш вако, бла го 
баби, јед ну вркет, а дви је кло кет, па јопет 
тако испо те кар (нем. Glatt und Ver ke hrt 
stric ken). – Кад пле теш, имаш вркет, а 
имаш и кло кет; в. пре врт.  

врк ну ти -нем св ‘нагло нешто учи ни -
ти, фрк ну ти’. – И он ти, у оној љути ни, 
врк не ону кову о земљу. 

врлет и ж ‘терен којим је оте жа но 
хода ње’. – Ништа му није помо го амрел 
што е носи јо јер ти је горе по оној врле ти 
дуво запад њак са дроџ га ви цом; ║ врле -

тан -тна -о 1. ‘тешко про хо дан, непри сту -
па чан, брдо вит’. – Мло го врле тан њин 
крај, туј нак би и ђаво сло ми јо врат; 2. 
‘пла хо вит, жесток’. – Џаба ти њино има -
ње кад су нако врлет не паме ти, нико жив 
не може да им уго ди. – Врлет не је нара -
ви, немо се ш њим вата ти; 3. ‘ста ро,  осу -
ше но (дрво с кртим гра на ма)‘. – Не пењи 
се на ту врлет ну тре шњу, мож да пук не 
гра на па да се скћаш. 

врлу дав -а -а ‘кри ву дав и нера ван 
(пут)’. – Кад наи ђеш на врлу дав пут, ома 
десно е њина кућа. 

врлу да ти -ам несв ‘лута ти, кре та ти се 
без циља’. – Ника ко да се скра си, не држи 
га место, само врлу да кое ку ди је. 

врља / врља ‘разр о ка жена’ – Она 
њего ва врља зна да џака ија ко е врља ва; ║  
врљав -а -о ‘разр ок’. – Јес Љубо мир бијо 
мено врљав, ал је имо све само са ме пети -
це у-шко ли. – Ми смо мло го воље ли Спа -
со ја, ал кад се нешто игра мо, никад ниси 
сигу ран ђе он гле да, бијо мено врљав.  

врља ти -ам несв ‘чини ти ште ту на 
усе ви ма’. – Јопет ми Мили во е ве овце 
врља ле по јеч му. 

врља ти врљам несв ‘лута ти, ски та ти’. 
– Врља по селу, а каже да нема кад д-уку -
ва ручак ђеци; ║ врљ ка ти -ам несв ‘пома -
ло  ски та ти’. – Ан се опа зи јо, почо поме -
но да врљ ка по селу; в. дањом. 

врље зи ти -им несв ‘ради ти непа жљи -
во, немар но’. – Ма џабе је дан гу би јо, 
нешто мено врље зи јо, начи сто брез-везе,  
боље да ништа није пип но. 

врљи ка ж ‘дужа мот ка којом се огра -
ђу је окућ ни ца‘. – Цео вот њак му огра ђен 
врљи ка ма. – Запје ва Или ја: љуља ли се ја 
и гара на врљи ке од кота ра.   

врљ ну ти -нем св ‘баци ти, фрљ ну ти’. 
– Врљ ни ту лам па ри ју на буњак. 

врљо -а м ‘разр ок човек’. – Онај врљо 
почо нешто да сви ра уз бати ну, д-изви -
неш. – Наи ђе мало при је онај врљо Вла -
сти ми ров и јопет гле да она мо у бостан, 
ни абе ра што е ува ћен у кра ђи пре кљу че.  

врљо ке прил ‘бес циљ но, без кон тро -
ле’. – Он онај опла вак баци нако врљо ке 
и он ти одле ти пра во у про зор те се сру чи 
ста кло. 

врн дељ врн де ља м ‘дрве на коли ца’. – 
Земај ле је ско ро сва ка кућа има ла врн дељ 
да ш њим пре ву че нешто о себе. 

врн та ж ‘луц ка ста жена’. – Не знам 
куд се ђеде она моја врн та; ║ врн ту ља ж 
‘и с т о ’ . – Ђе се сму ва она врн ту ља Мика -
и ло ва. 

врн то -а м ‘умно огра ни чен човек’. – 
То е један оби чан врн то, оно што он каже 
не вре ди циган ске паре. – Куд си навро, 
врн то један врн та ви; ║ врн тав -а -о ‘огра -
ни че них умних спо соб но сти, луц каст’. – 

29. ВРНДЕЉ: 1. КАНАТЕ  
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Нагна онај врн то врн та ви воло ве и кола 
посред њиве и ни абе ра. 

врн тов -ова м в. врн то. – Оде онај 
врн тов некуд нани же; ║ врн то ња м 
‘и с т о ’ . – Ништа памет ни је од оног врн -
то ње ниси ни мого чути. 

врпо љи ти се -им се несв ‘бити неми -
ран и често се врте ти’. – Питам ја: ко е 
начо теглу са шиво ње ра, сви шуте, а он 
поче да се врпо љи и поцр ве ње. 

врска ти -ам несв ‘»погре шно« изго -
ва ра ти неке гла со ве’. – Бија ше Мишо 
Радој лин мали па ме зове напре ма се, ал 
н-уми је да каже »О Жар ко«, него врска 
па виче: О Зај ко, цекај ме јоц мено. 

врсник -ика м ‘који се родио исте 
годи не када и неко дру ги, вршњак’. – Ми 
смо ти врсни ци, зај но смо ишли у шко лу, 
па потље у вој ску, ал се он боље држи од 
мене, има лепу памет па се опчу во. 

врсни ца ж ‘вршња ки ња’. – Она ти је 
врсни ца мое покој не маме, а још се држи 
добро. – Њиг дви је су врсни це, само што 
се Миле ни ја уда ла рани је. 

врста ж 1. ‘бра зда, ред у који се пола -
же семе неког усе ва’. – Кад пра виш врсту, 
глај да е упра виш, љеп ше потље поглед -
ну ти кад усев увр ста. – Ову врсту е око по 
онај пел вер; 2. ‘гене ра ци ја’. – Нас два смо 
ти врста, зај но ишли у-вој ску; ║ врсти ца 
ж дем пре ма врста 1; в. увр стак ‘кра ћа 
врста на кра ју њиве’. 

врста ти -ам несв ‘пра ви ти врсте раз -
гр та њем земље, моти ком, копачицом`. – 
Рани је се сија ло на сач му а јок на врсту, 
није се врста ло, но ђе пане ćемен ка нође 
и ник не.  

вртаљ -аља м ‘четврт, четвр ти на’. – 
Купи вртаљ шеће ра у коц ки, д-има мо кад 
неко дође у-кућу да послу жи мо, неста ло 
нам слат ког, оста ла само јед на тегла за 
обе ти ну. 

врти гуз м ‘немир на осо ба која мно го 
коке ти ра’. – Про ђе онај Миљ ков врти гуз 
горе на ви ше врц ка ју ћи гузи цом. 

врти реп м в. врти гуз. – Ови врти ре пи 
нај бо ље су зна ли шта се допа да оним 
ништа ци ма кад дођу да лажу народ. 

врти реп ка ж ‘жена сло бод ни јег пона -
ша ња’. – Она е, кад бија ше мла ђа, била 
врти реп ка, ал сад се сми ри ла, ни она жена 
ни помо зи Боже. 

вртлог вртло га м ‘воде ни кови тлац’. 
– Кад ме смо та онај вртлог, да не би чиче 
Мило ша да ме смо та за косу и при ву че к 
оба ли, ја се уда вик на Мора ви, нође код 
Кра тов ске сте не, дав но би ми пре ка ди ли 
четре сни цу. 

врћа ти (се) -е[м] (се) несв ‘вра ћа ти’. 
– Ко у небо пљуе на образ му се врће. 

врће ти (се) вртим (се) несв 1. ‘окре -
та ти (се), мота ти се’. – Врће ше се око 
буна ра и одо ше некуд. –  Врти се коло 
сре ће, нико не-зна шта носи дан а шта 
ноћ, ни шта се иза-брда ваља; 2. ‘буши ти 
свр длом’; в. јар ме њак. 

вру ла ж ‘сви ра ла’. – Он ти ко онај 
чоба нин узме вру лу и пова здан сви ра за 
овца ма.  

вру лаш -аша м ‘који сви ра у фру лу’. 
– Над Цве то ми ром није има ло бољег вру -
ла ша у нашем селу. 

вру на ж а. ‘рер на на шпо ре ту’ (в. 
118/3, стр. 676); б. ‘пећ, зида на хлеб на 
фуру на’. – Ози до ми Дра ган Гузан вру ну 
на свод, не мож да бид не боља, ко сали -
ве на. 

[врућ] вру ћа -о. – Врућ ветар смо ти 
зва ли суви град. – Ува ли ли му врућ ком -
пир у-шаке; изр. вру ћа раки ја ‘про вре ла 
заше ће ре на и топље ним шеће ром запр -
же на раки ја’. – Ску ва течо вру ћу раки ју, 
насу у оне чаше с репељ ком и пру жи мене 
јед ну, и вели: узми, бла го течу, ово ти је 
шума дин ски чај. 

вру ћи на -ине ж ‘жега’. – Уби ова вру -
ћи на, не да дану ти; ║ вру ћин чи на ж ‘пре -
то пло вре ме’. – При ти сла вру ћин чи на, 
овце побе го ше у лад и само брек ћу, коко -
шке опу шти ле кри ла и позје ва ле, кер че 
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испла зи ло језик и дак ће, народ побе го иж 
њива у лад, џаба ти кири ја; в. дак та ти 

вру шта ти -и несв ‘шкри па ти под 
нога ма (о сне гу по коме се гази по мра -
зу)’. – Бија ше мраз опа сан, пуца церић, а 
прти на под нога ма само вру шти.   

вру штук вру шту ка м ‘дору чак (об. у 
кући)’. – Зове баба на вру штук, иста ви ла 
гиба ни цу, очи ма да е појдeш; в. ручак. 

вру шту ко ва ти -ујем несв ‘доруч ко ва -
ти’. – И ми ти зај но вру шту ко ва смо јај ца 
испр же на на сла ни ни, сира, кај ма ка и вру -
ће прое. 

врца1 ж ‘неста шна жен ска иза зов ног 
пона ша ња’. – Она врца Мило ше ва, мало-
мало па некуд про ми че путом. 

врца2 ж ‘узи ца, врп ца’. – Земај ле смо 
сно по ве вези ва ли у пру шће, сад поне ко 
везуе врцом. 

врца3 ‘лет њи опа нак’. – Љети смо 
носи ли врце, оне ти има ју само доље, 
касти, ђон и опу те кои ма иг при чвр стиш 
за ногу.  

врца ти -ам несв 1. ‘отре си то, оштро 
хода ти тре су ћи куко ви ма’. – Иде она озго, 
само врца путом, врц-врц, ко мач ка репом; 
2. ‘цеди ти мед’. – Кад смо јуче врца ли 
мед, ђеца нава ли ла да лизу ћу, па им се, 
кан да, сло ши ло, само се ушу ће ше и 
оклом пи ше.  

врц-врц оном в. врца ти. – И она, 
нако, врц-врц, оде нави ше путом. 

врча ти -им несв ‘љути то гово ри ти, 
гун ђа ти, него до ва ти’. – Јопет он поче 
врча ти пред пре пу ном кава ном наро да. 

врчи ти -им св ‘скре ну ти, оду ста ти од 
пла ни ра ног, дого во ре ног или обе ћа ног’. 
– Кад га Узун муну у ребра и шану: Пази, 
лети гла ва! – Жар ко из они јег сто па оче -
пи Бран ка и тијо му про шап та: Врчи! (5: 65) 

врша ли ца ж ‘уре ђај за вршид бу стр -
них жита’. – Ćутра ће нам доћи Милин ко 
с врша ли цом д-овр ше мо јечам. 

вршид ба ж ‘одва ја ње зрна пше ни це 
од сла ме и пле ве’. – Кад дође вре ме 

вршид бе, ондај ти с вече ри сви ци лете на 
све стра не. 

врши оц м ‘уче сник у вршид би’. – 
Немам кад да дан гу бим, спре мам ручак 
за врши о це. 

вршка ра ж ‘пле те на кошни ца за пче -
ле, трм ка’. – Ђeдо Радо мир држо вршка -
ре на поли ци испод стрее на јужној стра -
ни куће, туј им сун ча но и скло ни то и од 
кише и од ветра. 

вршља ти -ам ‘пре вр та ти по нече му, 
пра ви ти неред’. – Немој де да ми вршља -
те по-кући кад сам све распре ми ла, доћи 
ће нам гости; ║ вршља ње с гл. им. ‘пра -
вље ње нере да’. – Мало-мало па пре ме тим 
неко вршља ње по њиној авли ји. 

вршњи в. вр. 
вуг на ж ‘фуга, спој изме ђу узи да них 

каме но ва, цигли’. – Оће он да му бид не 
тесан камен, с вуг ном. 

вуда прил ‘ову да, овим прав цем’; в. 
пре ко; ║ вуди је прил ‘и с т о ’ . – Ајде вуди -
је, за мном, бли же ти је но д-идеш нао ко -
ло; в. дебе љу шан. 

вузле -ета с ‘недо зре ло, неис ку сно 
мом че, жуто кљу нац’. – То ти је обич но 
вузле, н-уми је нос д-обри ше, а нашло оно 
нешто да трто му да. 

вук м зоол ‘звер’.  – Онај нам при чо 
како ће у кому ни зму вуци да чува ју овце; 
║ вучић -ића ‘мла дун че вука’. – Виђи како 
му е ште не – реко би је вучић.  

вука ра ж ‘олош, људ ски отпад, фука -
ра’. – Бежи о-те вука ре, то чове ка ни виђе -
ло није. – То е вука ра каку мај ка још није 
роди ла, ал што вико онај наи ђе пога но 
вре ме кад памет ни умук ну, буда ле про -
збо ре, а вука ра се обо га ти. 

вукач -ача м ‘коњ који добро вуче сва -
ки терет’. – Нико није имо бољег вука ча 
и поте гал ца од Жар ко вог зека на. 

вукља ти -ам несв ‘јести хала пљи во’. 
– Наву кља се пасу ља и сира, напи се воде 
и уста д-иде, а ја му велим: дје те, пола ко, 
сти ћи ћеш, и кад једеш, немо тако вукља -
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ти, није то здра во, но пола ко, бла го баби.  
вуко е би на ж ‘суров крај, мучан за 

живот, бес пу ће, бес тра ги ја’. – Ђе ме дове -
де у ову вуко е би ну? 

вуља ти -ам несв ‘вући, тегли ти’. – 
Стал но вуља са собом ону тор бе ти ну, не 
раз два ја се ода ње ко да се не ваља. 

[вуна] ж. – Од вуне смо пле ли чара пе, 
рука ви це, џем пе ре, тка ли ћили ме и поња -
ве и ваља ли сук но за одје ла; ║ вуни ца ж 
дем од вуна. – Оши ша ли смо овце, сад 
има де мо лје пе вуни це, за руко рад; ║ вуни -

ца ж ‘фина купов на обо је на вуна у штрин -
гла ма’. – Купи ла сам седам штрин гли ваке 
вуни це; в. штрин гла; ║ вунен -а -о ‘који 
је од вуне’. – Ма имо ја добар вунен џем -
пер, ал не вре ди, испро би ја ме она ветри -
на те награ и сак; изр. ~ брав ‘овца’. – Да 
ти пока жем шта е коза вунен брав; ║ 
вунас -ста -о ‘мек као вуна’. – Згод на му 
тра ва у авли ји, дошла начи сто вуна ста; ║ 
вунат вуна та -о ‘са доста вуне’. – Они 
има ду неке овце добро вуна те. 

вуно вла чар -ара м ‘вла сник вуно вла -
ча ре; рад ник који вла чи вуну’. – Онај 
Љубо вуно вла чар у Гучи, што му е рад ња 
пови ше суда, не ради сва ки дан, но сва ки 
дру ги, ваљ да нема мло го посла. 

вуно вла ча ра ж ‘постро је ње за вла че -
ње вуне’. – Рани је ти је у вуно вла ча ра ма 
била нало га, а сад мло ги затва ра ју вуно -
вла ча ре.  

вуња ра м ‘лош човек, про па ли ца; смр -
дљи вац’. – Ти ће ми кажеш, вуња ро јед -
на, да ја нисам поште но сте ко, а сва ки 
нокат мог има ња је зали вен зно јом мојиг 
ђедо ва, а ја и тата и дањ-данас не ста е мо 
ко да се не ваља, док ти зврн даш по селу 
ко бум бар и чапљи згаш пова здан. – Ђе 
нађо ше ноли ко вуња ра да иг уће ра ју у ту 
њину влас. 

вур гон -она м ‘фур гон, сточ ни вагон’. 
– Кад су нас заро би ли, потр па ше нас Шва -
бу ри не, ćеме им се затр ло дабог да, у вур -
го не ко да смо мар ва. 

вур да ж ‘сир настао кува њем сурут -
ке’. – Њен сир није ни за шта, и вур да е 
боља. 

вури ти вурим несв ‘тегли ти’; в. пову -
ри ти. 

вур ну ти -нем св ‘уда ри ти’; в. искр ље -
шти ти.  

вур сат -ата м ‘уце на’. – Ува ти ли му 
вур сат и нема де, весел ник, куд: мора де 
да дад не луку пошто-зашто да би им вра -
ти јо дуг, шће ли да му дад ну има ње на 
добош. 

вур са ти ти вур са тим (не)св ‘хва та ти 
зго ду за уце ну, уце њи ва ти’. – Никад немо, 
бла го ђеду, ником вур са ти ти, то е вели ка 
гро та, јел ако чове ку не мош помо ћи, 
немој му ни одмо ћи.  

вур са џи ја м ‘који хва та вур сат, који 
уце њу је’. – То ти је вур са џи ја један: да 
може, кожу би чове ку одро, ал добро 
упам ти, син ко, да никад вур са џи је нису 
вај ди ле од вур са та, све им то ђаво одне -
се, јел оно што сијеш оно потље и жњеш. 

вусо кла -окле ж ‘крат ка чара па до 
изнад гле жња’. – Ан нами не про ле ће, 
деча ци гура ју боси, а ђевој чи це обу ју 
вусо кле и кон ду ри це, а пође ко ја е има ла 
сан да ли це. 

вути ра ти вути рам (не)св ‘ува жа ва ти, 
респек то ва ти’. – Не вути ра тај никог жи-
вог, мисли да е нај па мет ни ји, а не зна да 
му отац  има више у пети но он у гла ви. 

вући вучем несв ‘пре во зи ти, пре вла -
чи ти нешто’. – Вукок оно мад ђубре по 
њива ма, оно дува ше ćеве рац,  те назе бок, 
згод но ме вође про ба да и тера на кашаљ; 
изр. ~ за нос ‘неко га зама ја ва ти, води ти 
жед на пре ко воде’. – Нашо мене да вуче 
за нос, ко да сам ја јуча шњи, а не зна, 
серо ња један, да е вуко шер пи це по пепе -
лу кад сам ја слу жи јо вој ску; ~ се клич ка 
‘игра над вла че ња’. – Вукли смо се клич -
ка и баца ли каме на с раме на, код ова ца, у 
баца њу каме на ми смо били бољи, а у 
вуче њу клич ка они, што јес, јес; ║ вуца -
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ра ти се -ам се (не) св ‘бави ти се немо ра -
лом, ски та ти без циља’. – Вуца ра се доље 
по Чач ку с кое ким; кад би јој баба из гро -
ба уста ла, они час би се вра ти ла, да не 
гле да  црне  јаде пред  очи ма; ║ вуц ка ти 

-ам несв ‘бла го, овлаш поме ра ти’; в. 
ракљас;  ║ вуц ну ти -нем св пре ма вуц ка -
ти; в. под ба дач, при ва та ти, рин гла; ║ 

вуци ња ти се -ам се несв ‘вући се, једва 
се држа ти на нога ма’. – Видиш да није ни 
за шта, вуци ња се ко пре бје на мач ка. 

вуци ба ти на м ‘дем бел, скит ни ца, 
лажов’. – Бежи, дје те, од те вуци ба ти не 
што диље, дале ко му лепа кућа, ништа 
памет но ода њ не мош ни чути ни виђе ти.  

вучи ја ж ‘дугу љаст, пљо снат или ваљ -
каст, дрве ни суд попут мањег бурета`. – 
У ђедо вом подру му су поре ђа на бурад од 
вучи је, пре ко сто ти ња ка, две ста ка па 
редом до оног од пет нес това ра, то стои 
ко там бу ра затег ну то.  

вучи ца ж ‘жен ка вука’. – Каже да су 
виђе ли вучи цу и два вучи ћа бли зу тора.   

вушер м ‘фушер, забу шант, који 
ошља ри’. – Има мло го вуше ра, ал над 
њим нема ни један; в. пел вер 

вуше рај -аја в. пел ве рај. – Виђе ли ти 
онај Мика и лов вуше рај, није оно мај стор -
лу ка ни виђе ло.

30. ВУЧИЈА
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габе ља ти -ам несв ‘једва ићи, вући се, 
поср та ти’. – Ома то рик, мое дје те, па једва 
габе љам, да ми није ове мачу ге – не би 
мого ни воли ко. 

габор м ‘смла та, нака за’. – Бежи од 
оног габо ра, видиш каки је: ја му, вако 
мато ра, не би узе ла ора из руке. 

гавез м бот ‘биљ ка која лечи ране и 
пре лом кости ју, Symphytum offi ci na le’. – 
При ви корен од црног гаве за на место ђе 
ти је напу кла кос, има да ти зара сте ко 
ништа, знаш како веле: ако би на два-прста 
тури јо гавез, сра сли би за шес неђе ља.  

гавран м зоол ‘круп на црна пти ца Cor -
vus corax’. – Кад поч ну гавра но ви да грак -
ћу изнад џема та, баба виче: Камен ти у-
кљун; ја е питам шта то зна чи, а она 
вели: тако се каже кад заграк ће гавран 
јел сви мисле да он пре ска зу је неку 
несре ћу ил ће неко да баци каши ку. 

гагри ца ж 1. зоол ‘врста инсек та који 
напа да месо, кожу, Der me stes lar da ri us;  2. 
‘упо р на, вред на осо ба’. – Она ти је жустра 
и вред на, ко гагри ца, ниђе не стае ко да 
се не-ваља; ║ гагри чав -а -о ‘кога е напа -
ла гагри ца’. – Бија ше ушта ви јо доста 
кожа, ал му гагри ца јаде учи ње и сад нако 
гагри ча ву мож да баци у брлог.  

гад м ‘ружан, зао, морал но неу те ме -
љен човек’. – То ти је гад један, брез обра -
за, таког нема докле ш ићи пре ко бје ла 
свје та; ║ гадан гад на -о ‘ружан, прљав, 
који иза зи ва гађе ње због неу ред но сти тела 
или због поква ре не душе’. –  Мло го су то 
гад ни људи, о лажу, о кра ду и сто јада 

раде; ║ гад но прил. – То што они раде је 
мло го гад но, то немо да радиш никад; ║ 
гадљив гадљи ва -о ‘који је осе тљив на 
нешто’. – Неке јаде дошо гадљив на туђи 
бели мрс, сем нашег сира и кај ма ка, ниђе 
не оку ша, ко да се не ваља.  

гади ти се -им се безл ‘осе ћа ти муку, 
непри јат ност’. – Ако ми веру еш, кад га 
видим нако с масном косом, с прља вим 
пан та лон чи на ма, па још кад поч не да 
шола пи, гади ми се;  ║  гађе ње с ‘муч ни -
на, нагон за повра ћа ње’. – Кад они поч ну 
очи избо ра д-еду оно што се не-јде, оćе -
тим тако гађе ње да би се избљу во на њино 
зна ње и на њина обе ћа ња. 

гадос -ости ж ‘одврат ност’. – Те Тана -
си је ве гадо сти више нико ни не слу ша, но 
му то одби ја на буда ла шти ње јер бо сви 
виде да е про лу по начи сто. 

гаду ра ж ‘прља ва и неу ред на жена’. –  
Немо ми зва ти ону гаду ру, ко Бога те 
молим. 

газда м ‘богат, иму ћан човек; дома -
ћин’. – Знаш како вели: вежи коња ђе ти 
газда каже; ║ газдин ски -а -о ‘који се тиче 
газде, који се одно си на газду’. – То е била 
часна, газдин ска кућа одвај кад, људи 
обра зли, жен ска чељад бла го ча сти ва, сва -
ки се ред туј нак знао, два спе ше сто ро 
чеља ди и сви су ђеда Вили па пошто ва ли 
ко ико ну; ║ газду ри на м ‘врло богат дома -
ћин’. – Иć, што е то бијо газду ри на: није 
га има ло Дра га че во. 

газдин лук -инлу ка м ‘има ње бога тог 
дома ћи на, газдин ство’. – Дође ти да црк -
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неш, да заку каш из гла са: пођеш шта ли – 
звр ји пра зна, од наког газдин лу ка ува ти 
ме туга нека, неш веро ва ти да ми пође кад 
уда ре сузе на-очи, како и не би кол ко е 
туј нак бра ва било, а сад једва д-одр жим 
ови пе-шес гуља, кол ко да штип ка ју око-
куће  да  не  дође пар лог  баш  до пра га 
(7: 98). 

газдо ва ти -уем несв ‘упра вља ти, руко -
во ди ти’. – Он човек зна како се газдуе, а 
јок ко ова голо гу зи ја, није поби јо про -
штац, није поса дио кри ву шљи ву да крма -
ча може д-оче ше гузи цу о њу, а дошло 
оно бак сем д-упра вља вабри ком ил да 
бид не мини стар, буди бок сна ма. 

гази ти се -и се несв ‘пари ти се (о 
живи ни)’; в. пре пе ру ша ти,  таба ти. 

гај гаја м ‘шуми ца, луг’. – А горе на ке 
у гају чуеш како се тице нат пје ва ва ју. 

гај де ж мн ‘ста ри народ ни дувач ки 
инстру мент’. – Веле како е на тава ну свое 
бабе он про на шо ста ре гај де.   

гај тан м 1. ‘упле те на више бој на укра -
сна тра ка’. – Еве ти овај гај тан, па ш њим 
укра си ико не; 2. ‘врста тра ве’. – Има гај -
тан тра ва, њу мло го воле овце. 

гај тан џи ја м ‘који пра ви или про да је 
гај та не’. – Купи ми ваког гај та на код оног 
гај тан џи је на пија цу. 

гака ти гаче несв ‘гла са ти се као 
гуска’. – Гуска ти, бла го баби,  гаче, пат -
ка ква че, ћур ка кау че, а коко шка како ће; 
║ гака ње с гл. им. – Виђ де какво се то 
гака ње чу, да није како кери ште наср ну -
ло на гуске, бјес га потре ви јо.  

галан тан -нтна -о ‘даре жљив, фин, 
учтив, при ја тан, љуба зан’. – Он ти је пра -
ви госпо дин, галан тан човек, нема шта да 
се каже: да сам тобом, би се при ја те љио 
ш њим.  

гала тан -тна -о ‘непри сто јан, неу љу -
дан, вулгаран`. – Нако није рђав човек, ал 
има валин ку: сва ка му дру га рјеч галат -
на, чуди ме откуд му то, нико његов није 
гала ти јо. 

гала ти ти гала тим несв ‘гово ри ти 
ружне речи, псо ва ти’. – Немој никад гала -
ти ти, сине, то е гро та јел је каза но да ћемо 
за сва ку изго во ре ну реч одго ва ра ти. 

гали вра на ж ‘врста пти це налик на 
вра ну’. – Насе ли ле се гали вра не у Оџа -
кли ји што никад није било откад је гавран 
поцр њо. 

гали ца ж ‘пла ви камен’. – Гали ца ти 
је пла ви камен коим прска мо вино град, а 
има  и зеле на гали ца. 

гали чи ти -им несв ‘боји ти гали цом’. 
– Оћеш ти шта да гали чиш, може мо зај но 
у истом кори ту. 

гало ња м ‘во мрке боје`. – Мико ше -
вог гало њу није мого није дан во да над -
би је. 

галоп -опа м ‘нај бр жи трк коња’. – И 
он ти поће ра коње те из каса пре ђу у 
галоп, тица им рав на није, а кола грме за 
њима; после му вели ђедо: немо, сине, 
гало пи ра ти коње, мош тако да иг смо риш. 

гаљав -а -а ‘хром, ћопав, гељав’ (1).  
гамад ж зб ‘жга ди ја, ваши, буве’. – 

Док се није про на шо пепе ин, нисмо могли 
ласно да се ота ро си мо гама ди, муке су то 
биле, те бишти ђецу, те пот па ра вај одје ла 
и про стир ке. 

ганц-нов -а -о изр ‘сасвим нов, нов 
нов ци јат’. – И ондак ти баба убра ди ганц 
нову мара му, чисту реклу, тегет ну сук њу, 
вуне не чара пе са штру фла ма и извик са не 
кон ду ре;  ║ гањц ‘чисто, сре ђе но, гланц’. 
– Уда ри гањц, нама же мали ном и изгањ -
ца чет ком па крпом, сија се обу ћа ко нова, 
што но се каже: ко да е сад испа ла испод 
чеки ћа.  

гања ти гањам несв ‘про го ни ти’. – 
Три јес годи на га гања ли ни бош чега; ║  
гони ти гоним несв ‘тера ти, јури ти’. – 
Гони ли су нас на кулук, гони ли на акци -
је, уда ра ли наме те, само што нам душу 
нису вади ли, а и то би да су били вла сни. 

гара ж 1. ‘овца са црном гла вом и 
вуном’. – Она ми се гара два пут бли зни -
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ла; 2. ‘жена црне пути и црне косе. – Знаш 
ли ти, Циго, ону: с оне стра не Мора ве све 
су цуре гара ве; ║ гари ца ж дем хип. – 
Виђо сам га с јед ном гари цом – оће л брзо 
сва то ви?; ║  гарав -а -о ‘црн’. – Јес онај 
шпо рет бијо гарав, ал кад га нана извик са, бид -
не ко ста ри вија кер. – Густи ро па му пје ва ли 
ону: не да ми мира то око  гара во.   

гара ган -ана м ‘там но пу та осо ба, 
шаљив назив за Цига ни на’. – Наи ђе гара -
ган и вели: дад ни ми јед ну бан ку, а тебе 
ће Бог здра вље. 

гаран ту ра ж ‘гар ни ту ра’ (1).  
гареж ж ‘гар, чађа’. – Поски да ла сам 

чун ко ве те очи сти ла гареж па ми сад шпо -
рет мло го боље вуче. 

гари ти се -им се несв ‘угар ком црни -
ти веђе’. – Ондај се ђевој ке гари ле уга р -
ком.  

гаров -ова м ‘пас црне дла ке’. –  
Микош Душан чин је стал но води јо гаро -
ва кад пође у чоба ни ју с овца ма. 

гас м ‘петро леј који се кори сти у лам -
па ма и фење ри ма ради осве тље ња’. – 
Одне се мо на обра ма чи у Чачак бје лог 
мрса па кад про да мо, поку пу е мо ква сца, 
мае, гаса, соли, шеће ра и кое шта што тре -
ба д-има у-кући. 

гатар -ара м ‘човек који гата’ – Бијо 
неки гатар, доље под пла ни ном. 

гата ра ж ‘жена која гата, вра ча’. – Она 
ти је пуста пуста ра: мешто цркви, ишла 
гата ри и не зна коли ка е то гро та; ║ гата -
ри ца ж ‘и с т о ’ ; в. под во да џи ја. 

гат њак м ‘канап за вези ва ње гаћа, 
учкур’. – Прог на ло га од оне моце што е 
поср ко без-љеба, једва е сти го д-одр је ши 
гат њак за врзи ном. 

гаћан -ана м зоол ‘врста пито мог голу -
ба чије су ноге изра зи то обра сле пер јем, 
Colum ba pedi bus pen na tis’. – Има онај 
Рани са вљев унук неке голу бо ве гаћа не. 

гаће гаћа ж мн. – У оно вре ме смо 
носи ли тежа не гаће; изр. Биће гаће само 
не знам ка-ће ‘обе ћа ли слу ги да ће му 

купи ти гаће’; ║ гаће ти не ж мн аугм од 
гаће. – Успа вљи ва ше лика Мар ка па му 
пје ву ша ше: Сије баба бра шно, па нема ла 
на што, на ђедо ве гаће ти не, на баби не 
чарап чи не. 

гаца ти -ам несв ‘хода ти по води или 
рас ква ше ном тере ну, гази ти по бла ту’. –  
Гаца смо цео бого вет ни дан по оном бла -
ту, једва добан да смо кући. 

гвинт м ‘навој на који се шра фи мати -
ца’. –  Пола ко напа суј мати цу на гвинт па 
при ви, ал добро затег ни. 

гво жђе гво жђе та с. – Није то челик, 
то ти је нај о бич ни је гво жђе; ║ гво зден 
гво зде на -о а. ‘који је (напра вљен) од гво -
жђа’. – Реши јо Сла во да нару чи гво зде ну 
капи ју, вели: изглед ни је је, а ова дрве на 
ми дотра ја ла; б. ‘чвр стог карак те ра’. – 
Бијо е он човек гво зде не воље.  

гво жђа с мн ‘напра ва за хва та ње круп -
не дивља чи’. – Ува ти ла се ноћас лиси ца у 
гво жђа, лија ла, лија ла па доли ја ла.  

гво зде нац -нца м ‘гво зде ни кли кер, 
обич но доби јан кад се рас ту ри вели -
ки кугла гер-лежај’. – Трам пи ли се ја и 
Спа сое: ја њему дао гво зде нац, а он мене 
ста кле нац. 

гво зде њак -ака м 1. ‘пред мет изра ђен 
од гво жђа’. – Земај ле ти је бијо дрве ни 
плуг, тек доц ни је изи шли ови гво зде ња -
ци. – Па рани је није било гво зде ња ка, овиг 
кова ниг ексе ра, но се све учвр шћи ва ло 
пишља ци ма; 2. ‘гво зде ни кли кер’. – Нашо 
ја нође један мали гво зде њак.   

геак / гејак м ‘погр дан назив за чове -
ка из Срби је’. – Каже он мене »геа чи но 
јед на«,  а ја њему велим: боље бити геак 
но рђа, него, реко, не би се с тобом трам -
пи јо ни за каке паре. – Да голо гу зи ји није 
геја ка, полип са ли би глад ни, но иг геја ци 
носе на грба чи; ║ геа чи на м пеј. – Оно -
мад на ваше ру један упи ца њен гилип тер 
каже мене: мичи ми се, геа чи но, да про -
ђем, а ја њему велим: јебо ти геа чи на ма-
тер. 
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гега ти се гегам се несв ‘кла ти ти се 
при ходу’. – Ете ти га ђе-иде уз орни цу, 
гега се  пола ко с оним њего вим шта пи -
ћом. 

гегу ла м одм. в. геџо. – Нема ниђе 
добр о те коно код нашег гегу ле; изр. У 
гегу ле црне руке, ал бела пога ча. 

гек ну ти -нем св ‘пасти, тре сну ти’. – 
Велим ја ђеду: још си ти, ђедо, дели ја, а 
он мене каже: е, мој син ко, некад било – 
сад се спо ми ња ло; мое је про шло, пита -
ње је дана кад ћу да гек нем о леди ну. 

геља ти гељам несв ‘хра ма ти’. – Неко 
пре би јо керу ногу па геља. – Спа ла ми 
дешња ку пло ча с пред ње десне, те поче 
да геља; ║ гељу ца ти -ам дем. од геља ти. 
– Изва дик му иглом трн из ноге те пре -
ста де да гељу ца; ║ гељуц ка ти -ам несв 
‘и с т о ’ ; в. пре шту љи ти. 

гељо -а ‘који се тешко кре ће, инва -
лид’. – Би ми жао оног весе лог геља, једва 
иде с оном шта ком; ║ гељав -а -о ‘инва -
ли дан’. – Онај гељо геља ви нема памет -
ни ја посла но да наго ва ра ђецу на нева -
ља лу ке. 

гемаљ м ‘изне мо ћа ло ста ри је чеља -
де’. – Не мош у селу д-углед неш спо соб -
но чеља де: све гемаљ до гема ља, вако ко-
во ја; в. саџ га ти. 

гемиш м ‘ситан кром пир’. – Пре би -
ра мо мимо гред ком пир па онај гемиш 
кува мо сви ња ма, дода мо мено јар ме и – 
жива зго да. 

гепи ти -им св ‘укра сти’. – Каки он 
купи јо наки вла чег – гепи јо неђе, сми јем 
да се заку нем. 

геџо -а м ‘човек из Срби је, само све -
стан, јунак’. – Отпје ва му Раде ону „Геџо, 
Срби не, шај ка чо, људи но“ и он му тури 
иља дар ку на јер мо ни ку. 

геџо ван -ана м ‘поно сан и мате ри јал -
но јак Србин, сељак’. – Може мој геџо -
ван да купи оне улиц ка не пицо пев це за 
сир.  

гибак гип ка -о ‘сави тљив’. – Ово цре -
во ми мло го гип ко, не могу ласно да га 
учвр стим. 

гиба ни ца ж ‘бога та пита са сиром, кај -
ма ком и јаји ма’. – За дору чак нам испе ци 
добру гиба ни цу и глај се посла. 

гига ти се гигам се несв ‘кла ти ти се 
при ходу`.– Кад Кочо иђа ше путом, он се 
гига ше, зато га  про зва ли ђаци Гига ло. 

гидон -она м ‘руч ке помо ћу којих се 
упра вља бици клом, упра вљач’; в. ветре -
њас. 

гиздав -а -о ‘кит њаст, доте ран, леп’. – 
Била е то гизда ва ђевој ка, љеп ше не би у 
целом кра ју. 

[гинути] -ем несв. – Наши ђедо ви су 
гину ли за веру и сло бо ду, зато ви, бла го 
ђеду, не дозвол те да од вас начи не робљом 
они јег који ж ђаво лом орта че. 

гио ме тар -тра м ‘гео ме тар’. – Слав ко 
гио ме тар ће про ćу тра д-изи ђе д- оби ље -
жи мо међе, па да загра ђу е мо; и да зна те, 
ђецо: кад загра ђу е те, ондак тур те од кочи -
ћа што е поби јо гио ме тар шаку у наше и 
туда загра ђуј те, да слу чај но не пре ме ђи -
те. 

гица ти се -а(м) се несв ‘пра ћа ка ти се’. 
– Кад је ува ти јо пра се и поњо вамо на ке, 
оно поч не да се гица и он га испу шти; ║ 
гиц ну ти се -нем се св пре ма гица ти се; 
в. опа зи ти се. 

гиџа ж ‘чокот вино ве лозе’. – Оре за -
ли лозу, па кад поглед неш гиџе: мили на 
јед на, ко натру ко ва не; в. дин ка. 

гла ба ти -ам несв ‘сећи, стру га ти 
тупим ала том’. –  Кад је алат ка тупа, само 
гла ба и не мож д-опе пе ли, зато никад није 
јазук издан гу би ти и нао штри ти алат ку. 

[глава] ж анат 1. – Сто посло ва имам, 
не знам ђе ми је гла ва. – Ђе си навро гла -
вом кроз дувар, зар не видиш да то не 
мож да бид не; гла ву горе ‘напред, не дај 
се’. – Гла ву горе, соко ле ђедов, само 
напред, нема пре да је, а они што раде, себе 
раде; гла ву дам ‘јем чим гла вом’. – То што 
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е обе ћо, он ће д-испу ни, јем чим гла вом; 
луда ~. – Ста ни бре, луда гла во; бес тра га 
му ~ ‘не тре ба ми, нек иде дођа во ла’; ко 
мува без гла ве ‘лако ми слен’; дићи гла ву 
‘уобра зи ти се’; доћи гла ве ‘нау ди ти 
неком’; доћи у гла ву ‘опа ме ти ти се’; држа -
ти у гла ви ‘пам ти ти’; гла вом без обзи ра 
‘побе ћи’; гла вом и бра дом ‘лич но’; гла -
вом кро за зид  ‘немо гу ће’; бијем се гла -
вом ‘мозгам, раз ми шљам’; игра ти се гла -
вом ‘извр ћи се опа сно сти’; има соли у 
гла ви ‘мудар, паме тан’; држа ти у гла ви 
‘пам ти ти’; изби ти из гла ве ‘забо ра ви ти’; 
изгу би ти гла ву ‘поги ну ти, изгу би ти при -
себ ност’; ижње ти гла ву ‘спа сти се из опа -
сно сти’; ко два ока у гла ви ‘вео ма бли -
ски’; кли ма ти гла вом ‘повла ђи ва ти, 
пол тро ни са ти’; кров над гла вом ‘кућа’; 
лупа ти гла ву ‘коле ба ти се’; ~ у тор би 
‘смрт на опа сност’; туца ти у гла ву ‘наго -
ва ра ти неког упо р но’; мисли ти сво јом гла -
вом ‘бити свој’; врзма ми се по гла ви ‘пада 
ми на ум’; мућ ну ти гла вом ‘добро раз ми -
сли ти’; врти ми се у гла ви ‘има ти врто -
гла ви цу’; доћи гла ве ‘доди ја ти неком’; не 
диза ти гла ву ‘бити пре за по слен’; не иде 
ми у гла ву ‘не веру јем’; није о гла ви ‘није 
смрт за врат’. – Ма пола ко, бре, рођо, вра -
ти ћеш ми кад имад неш, није о гла ву; оде 
~ ‘изгу би ти бит но (живот, поло жај)’; 
памет у гла ву ‘пази добро’; пре ко гла ве 
‘ису ви ше’; про би ти гла ву ‘доса ди ти’; 
ради ти о гла ви ‘кова ти зао план про тив 
кога’; зна ти у гла ву ~ ‘позна ва ти све’; уси -
ја на ~ ‘задрт, твр до глав’; на вр гла ве 
‘доса ди ти неко ме’. – Вала попе ми се на 
вр гла ве, доди ја ми живо ту више с тим 
глу по шти ња ма; 2. ‘део плу га на којем су 
при чвр шће ни даска и рао ник’. – Виђ де да 
л је добро при чвр шће на даска за гла ву 
плу га; 3. `део гусала` (в. 33/1, стр.110); ║  
гла ви ца ж 1. ‘деч ја гла ва’. – Ово дје те 
памет но ко чела, чудом се чудим шта у 
њего ву гла ви цу ста не; 2. ‘пло до ви неких 
повр тар ских кул ту ра (лука, купу са)’. – 

Тур де ми у тор бу гла ви цу-дви је лука; ║ 
гла ви чи ца ж дем од гла ви ца. – Донес де 
гла ви цу кисе лог купу са и гла ви чи цу лука, 
ваља нам уз раки цу; ║ гла ват гла ва та -о 
`који је вели ке главе` – Није он џабе нако 
гла ват: сми сли јо како е лак ше а боље; ║ 
гла вур да ж аугм пеј ‘гла ва’. – Оном гла -
вур да ну гла вур да ко кото бањ; ║ гла ву џа 
ж ‘вели ка гла ва (обич но пече на гла ва 
живо ти ње)’. – Мло го е мач ку јуне ћа гла -
ву џа. – Шта си зино ко пече на гла ву џа; ║ 
гла ву џи ца / гла ву џи ца ж дем в. доку су -
ри ти, кара ба так; ║ глав чи на ж 1. аугм 
пеј гла ва. – Има луду глав чи ну: нит га 
мош пове сти ни поће ра ти; в. жив чо, заи -
на ти ти се;  2. ‘доњи део воде нич ке руде, 
у који су угра ђе на пера’. – Морам д-уста -
вим воду да видим шта ми кла па ра доље 
у глав чи ни; 3. ‘сре ди шњи део кол ског точ -
ка’. – Око сови не у глав чи ну точ ка уба ци 
коло ма сти, немо да ште диш (в. 99/4, стр. 
596). 

гла ве ши на м ‘чел ник, висо ки функ -
ци о нер, вла сто др жац’. – Кад наи ђо ше гла -
ве ши не, ми се поскло ни смо, ко вели мо: 
боље ш њима нема ти посла.  

гла ви ња ти -ам несв ‘ићи с напо ром, 
назор, кла те ћи се’. – Гла ви њаш вако з дана 
у дан и чекаш позив озго.  

гла ви чи ти -и несв ‘фор ми ра ти гла ви -
цу’. – Купус почо да гла ви чи на љепо ту, 
биће, ако Бог да, на јесен и расо ла а Богме 
и сар ме. 

глав ник -ика м ‘глав ни обруч (до дан -
це та) на каца ма, бура ди ма’. – Кад пук не 
глав ник на каци, ту  не оста џибре ни 
овић ка, оде мас у-про пас.  

глав ни ца -ице ж 1. ‘гљи вич ни пара -
зит на кла су пше ни це и кли пу куку ру за 
црне боје’. – Наи ђо ше ове кише те ми ува -
ти пше ни цу глав ни ца; 2. ‘глав ни дуг (без 
кама те)’. – Ма зна ју зеле ња ши шта раде: 
напла ћу ју кама ту, а глав ни ца сто ји; ко у 
њине кан џе пад не, нае бо е, зато е ђедо 
стал но гово ри јо: опру жај те се, вели, ђецо, 
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пре ма губе ру јел дуг је рђав друг, ко зај ма 
постае слу га; ║ глав ни чав -а -о ‘који је 
обо лео од глав ни це’. – Ове годи не пше -
ни ца глав ни ча ва, ште та грд на. 

[главобоља] ж. – Мучи ле га гла во бо -
ље, а није ишо док то ру; ║ гла во бо љан -
љна -о; в. мушка тла. 

гла во ња м 1. ‘човек вели ке гла ве’. – 
Је л дола зи јо кода вас онај гла во ња; 2. пеј 
‘пред став ник више вла сти’. – Дошле оне 
гла во ње озго и поче ле д-еду оно што се 
не једе, ко да смо ми јуче ра шњи. 

гла вр ња ти -ам несв в. гла ви ња ти. – 
Једва гла вр ња и то са шта пом. 

гла вур дан -урда на м ‘човек вели ке 
гла ве’; в. гла ва.  

[гладити] -им несв. – Он гла ди оно 
што се види, да љеп ше изгле да, што вика -
ли: спо ља гла дац а изну тра јадац; ║ глац -
ка ти -ам несв дем ‘пажљи во чисти ти, 
доте ри ва ти’. – Ова моја жена само глац ка 
сва ку сит ни цу, ко да ће да нам дола зе про -
сци;  ║ глац ну ти -нем св ‘овлаш мах ну ти 
руком пре ко нече га да би се попра ви ло, 
очи сти ло’. – Глац ни мено оно огле да ло 
на шими зе ту, упљу ва ла га мува; ~ се ‘опо -
ра ви ти се после боле сти, попра ви ти се’. 
– Ко да се беше мено глац но и ковар но 
после апе ра ци је, ал не вре ди – годи не учи -
ње ле свое. 

гла зу ра м ‘загла ђе на повр ши на’. – 
Уда ри јо ми Љубин ко гла зу ру по тра то ва -
ру, нема шта да се каже: ко ста кло. 

[глас] м. – Њина кућа е од дав ни на на 
добр ом гла су. – Знаш како вели ста рин -
ски народ: добар глас се дале ко чуе, ал 
рђав још диље, очас ти пук не глас и поч -
не да те бије; ║ гла со вит -ови та -о ‘који 
је јаког гласа’. – Бија ше Мла до мир гла со -
вит: мого е да дозо ве чове ка до у Дра га -
чи цу; ║ гла со ви то прил; – Гово ри гла со -
ви то  и јасно ко човек, немо туј нак да 
мумлаш; в. про ме ри ти. 

гла си на ж ‘полу и сти на или неи сти на 
које се намер но шире’ – Они, кад оће 

неком да запр же чор бу, нај пр во пуште гла -
си не, ко кука ви ца што поту ри јај це, те га 
избру ка ју и тако при пре ме народ да лаж 
при ми за исти ну.  

гла ска ти се -ам се св дем пре ма 
‘јавља ти се повре ме но, тихим гла сом’. – 
Ђеца се још гла ска ју, не спа ва им се; ║ 
гла сну ти се -нем се св ‘огла си ти се, јави -
ти се гла сом’. – Кад при ла зиш коњу, гла -
сни се, да се не пре па не.  

гла сник м ‘весник, гла со но ша’. – 
Посла ли му гла сни ка да му запре те и да 
га пре па ну, не би ли га пре о кре ну ли, ал 
су виђе ли да су нале ће ли на тврд чвор. 

гла ти  глам несв ‘гле да ти’. – То само 
гла да се нај де, напи је, нау жи ва, од данас 
до-ćутра, не види диље од носа; изр. ~ 
дом ‘посе ти ти дом буду ћег зета пре 
верид бе’. – Ишли те гла ли дом и здо го во -
ри ли се с при ја те љи ма о свад би, о ђево -
јач ком руву и све што тре ба. 

глац ка ти в. гла ди ти. 
гла ча ти -ам несв ‘чини ти глат ким, 

шми р гла ти, пегла ти’. – Немам тур пи ју, а 
тре ба ла би ми да гла чам ову држа ли цу да 
не пра ви жуље ве. 

гле дан глед на -о ‘леп, нао чит’. – Виђе 
ли ти како им је глед но оно дје те, не било 
м-уро ка. – Оно Ђуро во дје те глед но ко 
упис, ал немир но, бра те, за трое. 

[гледати] -ам несв 1. – Ма гле дам ја, 
ал не видим ништа; 2. ‘насто ја ти’. – Запје -
ва Каја: чувам овце доље у јасе ње / гле дај, 
дра ги, те дођи до мене. – Гле дај, мој сине, 
да ми не забо ра виш купи ти гали цу; ~ се. 
‘сим па ти са ти се’. – Пре ме ти јо сам ја да 
се они гле да ју одав но и ет, вала Богу, узе -
ше се; изр. ~ кроз прсте ‘опро сти ти поко -
ји грех, про пуст’. – Ујак му начал ник па 
му гле да ли кроз прсте, кад гој је напра ви -
јо неку сви ња ри ју; што каже баба Јева 
Воји сла вље ва: ком је Бог ујак ласно му е 
бити све тац. 

гле ди јоц м ‘који иде да гле да дом у 
који му се уда је бли ска свој та’. – У неђе -
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љу ће нам доћи гле ди јо ци па ћемо, ако 
Бог да, здо го ва ра ти верид бу. 

[глеђ] ж. – Води рачу на како спу шташ 
судо ве, немо д-оби јеш глеђ; ║ гле ђо сан -
а -о ‘обло жен гле ђу, емај ли ран’. – Тек 
вамо потље рата е поче ло д-изо ди ово гле -
ђо са но посу ђе, земај ле то било земља но 
ил дрве но. 

глиб м ‘бла то’ – Идте попр је ко, кроз 
лива ду, да не упад не те у глиб. 

гли но ва ча ж `смона земља, гли на, 
иловача`. – Ја га упи так: јеси ли се изле -
чи јо, ђедо, а он ми вели: излје чи ће мене 
гли но ва ча, син ко, нема ми дру ге. 

гло ба ж ‘казна’. – И ако у свом има њу 
оćе чеш грм нео че ки ћан, не гине ти гло ба, 
без ма ло ко да си oćекo у-њином. 

гло би ти -им несв ‘казни ти’. – Јопет 
Обра да гло би ли, оде му јуни ца за гло бу, 
боз јези ка и што е коман до во тру ба чи ма 
да му пје ва ју: На пла ни ни, на Јели ци, 
саста ли се сви чет ни ци / Саста ли се па 
гово ре пето кра ку да обо ре. 

глог м бот ‘дрво Cra ta e gus, C. 
monogyna, C. oxyacant ha, C. nigra’; в. 
удут; ║  гло гић -ића м дем. – Нико ми 
спо ред међе гло гић; ║ гло гов гло го ва -о 
‘који је од гло га, који се тиче гло га’; в. 
пета.  

гло ги ња ж ‘плод гло га’. – Гло ги ња је 
мло го здра ва и тре ба поме но дава ти ђеци 
кад је зре ла; ║ гло ги њи ца ж дем. – Про -
бај гло ги њи цу, бла го баки.  

гло го вак м ‘гло гов трн; штап’; в. 
вишти ти, доге ља ти. 

гло го ви на  ж ‘гло го во дрво’; в. оро -
ви на. 

гло да ти гло ђем несв ‘одва ја ти зуби ма 
месо од кости’. – Ни гло да ти ни про да ти. 
– Нит кошчи ну гло ђе нити дру гом дае; ║ 
глоц ка ти -ам дем несв. – Ја нај во лим да 
глоц кам пиле ћа крил ца; ║ глоц ну ти -нем 
св ‘мало поје сти, гриц ну ти’. – Узми дер 
овај  запо њац, глоц ни мено, дуго е до 
вече ре. 

гло жи ти се -им се несв ‘стал но се спо -
ри ти, сва ђа ти због сит ни ца’. – Не знам 
кои је враг уишо међу-њиг, само се неке 
јаде гло же ни-бош-чега. 

гло ма зан -зна -о в. кабаст. – Гло ма -
зна му она гуња, спа ла му раме на, види 
се да није њего ва. 

гло ну ти -нем св а. ‘кло ну ти, малак са -
ти, једва се кре та ти’. – Оло шо е начи сто, 
не мож да гло не ни сто пе; б. ‘не моћи 
нешто учи ни ти’; в. арум, зау ну ти; секир -
чи на. 

глув глу ва -о ‘који нема слух’; в. глу -
ва ри ти. –  Глув ко топ. – Глу ви су они, не 
слу ша ју глас наро да, ал су смет ну ли с ума 
да е народ чувар вере.  

глу ва ра ж 1. ‘глу ва осо ба. – Она глу -
ва ра не чуе кад је зовем;  2. ‘вели ка, тешка 
секи ра’. – Доне здер ми ону глу ва ру да ш 
њом ицје пам овај пањ. 

глу ва ри ти глу ва рим несв ‘зија ти, дан -
гу би ти’. – Не мири ше на добро ово што 
мла ђа ри ја глу ва ри до у глу во доба ноћи 
кое ку ди је, па ćутра дан спа ва ју до под не. 

глу ваћ -аћа м а. ‘глув човек’. – Онај 
глу ваћ јопет упу шти јо овце у нашу ота ву, 
ваљ да  ђе не-чуе зво но, па му шмуг ну; б. 
‘онај који се пра ви глув, који »чује« само 
оно што му се допа да’. – Немој де, море, 
да се пра виш глу ваћ, него добро уту ви 
шта ти рекок.   

глу ви ти / глу вље ти -им несв ‘губи ти 
слух’. – Кад је почо глу вље ти, он све туро 
вако шаку поред уве та не би ли чуо кол ко 
било. 

глуп глу па -о ‘непа ме тан’. – Глуп 
иксан ти је ко она овца што, мешто да бје -
жи од кур ја ка, она се забу љи у-њега; изр. 
Глуп ко ноћ; ║ глу пав -а -о ‘и с т о ’ . – 
Испо е глу пав начи сто кад је дозво ли јо 
да га они ништа ци пре ве ду жед на пре ко 
воде. 

глу пак -ака м ‘буда ла, незна ли ца’. – 
Кад се онај глу пак почо бави ти поли ти -
ком, знај да е дошло зад ње вре ме. 
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глу пан глу па на м в. глу пак. – Не иде 
то тако, глу па не један, но окре ни друк чи је. 

глу пер да м в. глу пак, глу пан. – Нау чи 
већ јед ном, глу пер до јед на. – Не мош ти 
глу пер ди да здо го во риш. – Паре су памет -
ном слу га, а глу пер ди госпо дар. 

глу па ча ж ‘глу па, неин те ли гент на 
жена’. – Чу ли ти, очи ју ти тво јиг, шта 
рече она глу па ча; ║ глу па чи ца ж дем – 
Она мала глу па чи ца пре зу ла кон ду ре. 

глу пу ша ж ‘глу па ча’. – Оној мојој глу -
пу ши јопет заго ре ло јело. 

глу пос -ости ж ‘небит ност, буда ла -
шти на’. – Он педе сет годи на при чо глу -
по сти, а народ му пље ско рука ма.  

глу по шти ња ж ‘глу пост’. – Није, гов -
нар, оти шо чичи Мишу на сара ну из чисте 
глу по шти ње, а он га е вољо ко очи, ко 
рође ног сина. 

гми зла ж ‘метал на кугли ца у патр о ну 
за лов на сит ну дивљач и пти це’. – Кад су 
били у лову, нечи ја гми зла зака чи Мило -
ва на Зубо њу у-ногу, мого е да настра да 
гад но. 

[*гмил] гми ла -о ‘пот пу но зрео (о 
неким врста ма воћа)’; в, оско ру ша. 

гми ли ти / гми ље ти -ли несв ‘доспе -
ва ти до фазе пуне зре ло сти (о неким 
врста ма воћа)’; в. уси ти ти се. 

гној гно ја м ‘густа, лепљи ва теч ност 
која се ства ра у запа ље ном тки ву човеч -
јег и живо тињ ског орга ни зма’. – Чим 
видиш да се поја вљуе гној, туј нема шале, 
итај док то ру. 

гња ве та ло с ‘који дави, зама ра бесми -
сле ним при ча ма, гња ва тор’. – Ђе се удру -
жи с оним гња ве та лом, мора да ти је доја -
ди јо. – Наи ђе оно гња ве та ло и иза р чи ми 
вре ме у-ништа. 

гња ви ти гња вим несв ‘зама ра ти 
дугим бесми сле ним при ча ма’. – Нисам 
мого више д-издр жим и да слу шам како 
гња ви, узмем капу и изи ђем напо ље. 

гње здо гње зде та с а. ‘место на коме 
се пти це гне зде’. – У гају све гње здо до 

гње зде та, а тица ко на гори листа; б. 
‘место где коко шка носи јаја’. – Стал но 
смо у гње зде ту оста вља ли по јед но јај це, 
за полог. 

гње цав -а -о ‘непе чен (о хле бу)’. – 
Нека ко е пре ва ри ла коман да те јој љеб 
осто гње цав; ║ гње цо ван -вна -о ‘и с т о’. 
– Гње цо ван јој бија ше онај њен мешпајз, 
сла бо су се гости слу жи ли. 

гњи да ж 1. ‘јаје ушке при ле пље но за 
косу или оде ћу’. – Једва истр је би смо гњи -
де, шћа ди ја гу ушке да нас пој ду; 2. ‘рђав 
човек: под ре паш, ули зи ца, слу ге ран’. – 
Немо ми о-њему ништа при ча ти, то е гњи -
да од чове ка. 

гњил гњи ла -о ‘омек шао до фазе тру -
ље ња, труо’. – Док се не угњи ли кан та ру -
ша, не мош д-оку сиш, зубе да поло миш, 
а кад је гњи ла, ништа љеп ше. 

гњи ла ж ‘смо на земља, смо ни ца’. – 
Идок у поток те доњек гњи ле да попра -
вим под зи ду на шпо ре ту. 

го в. го(л). 
гобе ља ж ‘део кру жни це дрве ног точ -

ка на запре жним коли ма’. – Пре ко гобе -
ља се наву че шина кад се кола оки ва ју. – 
Вика ше ђедо: гобе ља у бла то, гобе ља из 
бла та (в. 99/2, стр. 596). 

гобе ља ти -ам несв ‘тешко ићи, с ноге 
на ногу’. – Шта да ти кам, дје те, једва 
гобе љам, вако ко што видиш, с ноге на-
ногу, мрдам поме но. 

гоблен -ена м ‘изве зе на сли ка ради 
укра ша ва ња зидо ва’. – Изве зла нана 
гоблен Тај на вече ра, не мош да се ласно 
нагле даш. 

гове дар -ара м ‘чувар гове да’. – Оти -
шло тамо неђе у Банат да бид не гове дар, 
мешто да е вође запа ти јо сво ју сто ку и 
слу шо оца, он оти шо да бид не слу га код-
дру гог. 

гове до с зоол ‘дома ћа живо ти ња Bos 
tau rus’. – Срам те било, гове до јед но, зал 
се тако поштуе ђед; ║ гове ђи -а -е ‘који 
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се тиче гове да’. – Ова чан тра ти је од 
ушта вље не гове ђе коже.  

гове ђи на ж ‘гове ђе месо’. – Пје ва ше 
весе ли чико, Бог да му душу про сти, једе 
ми се мрсна супа, гове ђи на мло го ску па. 

гове че -ета с в. гове до. – Чини ми се 
да рик ну неко гове че, ид-де, сине, помо -
ли се у шта лу. 

гов нар -ара м ‘лоши ји при ме рак људ -
ске врсте’. – Нећеш ми се дру жи ти с гов -
на ри ма, а јести мој љеб. – То чое ка није 
ни виђе ло, један оби чан гов нар; ║  гов -
нар ски -а -о ‘који се тиче гов на ра’; в. 
увла чи ти; ║ гов нар ски прил ‘по гов нар -
ском оби ча ју, како при ли чи гов на ри ма’. 
– То су само они могли да тако гов нар ски 
ура де.  

гов на ра м / ж в. гов нар. – Пушти ту 
гов на ру, немо ми га поми ња ти ко да се не 
ваља.  

гов на ти -ам несв ‘пона ша ти се недо -
лич но, бави ти се неча сним посло ви ма’. – 
Немо више гов на ти ако ти вре ди гово ри -
ти, обру ка нам и кућу и кући ште.  

гов но -ета с ‘измет’.  – Не мож од гова -
на да бид не пита; в. урок, напод но гу; ║  
гован це -ета с дем. – Кад неко каже: како 
ти је згод но дје те, баба Анка му спо ра ди 
уро ка рек не: Ете ти гован це та на носу. 

гов но ваљ м ‘незрео, непро ми шљен 
човек’. – Сигур но е онај мој гов но ваљ 
јопет нешто засро у-шко ли чим ме звао 
управ ник на раз го вор.  

годет м ‘свет ко ви на, благ дан, вре ме 
за неки оби чај’. – Ништа љеп ше него кад 
се о годе ти ма иску пи сво и на, па се пого -
сти мо, попри ча мо и кое шта. 

[година] ж. – Про шла годи на бија ше 
род на, не тувим род ни ју. – Е, мое дје те, 
питаш ме што сам ушу ћо, годи не су; знаш 
како рече Вуко са ва која е била пре шла 
сто ти ну, кад су јој јави ли да јој је умр ла 
сестра мла ђа од ње једа нес годи на: Бог 
да е про сти, шта ће, вели, има ла е годи на; 
║ годи шњи -а -е ‘који се одно си на годи -

ну’. – Напи са ло ми у реше њу за порез да 
ми је, бак сем, годи шњи при код толи ки и 
толи ки.    

годи ти се -им се несв ‘пога ђа ти се, 
цен ка ти се’. – Бија ше се иску пи ло мло го 
наро да кад су се они годи ли за коње, бога -
ми то цен ка ње потра ја сат и поја ко, те се 
напо шљет ку наго ди ше и ижљу би ше, 
Љубо мир вели нек су ти кори сни, а Вели -
зар њему, а тебе паре нек су кат алал и да 
иг потро шиш у здра вљу и весе љу. 

годи шњак  м ‘који има годи ну дана 
(обич но о круп ној сто ци)’. –  Овај бик чић 
ми је годи шњак, реши јо сам да му купим 
пар ни ка. 

годи шњи ца ж ‘годи шњи пара стос 
који се слу жи за покој душе умр лог’. – У 
субо ту ћемо да пре ка ди мо годи шњи цу 
баби, па ако ика ко узмог не те, дођ те у два, 
ондај ће доћи поп на-гро бље. 

го(л) гола -о ‘наг, нео де вен’. – Голи 
смо на свјет дошли, голи ћемо и оти ћи; 
изр.  го ко пуцаљ ка; го ко цркве ни миш; го 
ко пиштољ ‘оску дан, сиро ма шан’; гола 
вода ‘зно јав, мокар »до голе коже«’. – 
Жури ли смо што нас сна га носи, у голу 
воду смо се пре тво ри ли; голиг рукуј ‘без 
оруж ја у нерав но прав ној бор би’. – Он узо 
тоља гу, а Дра го бија ше голиг рукуј, ал 
нема де куд, јур ну те му е отр же и завр -
ља чи пре ко врзи не, па се пова та ше у 
коштац.  

гола ди ја ж ‘сиро ти ња’. – Ради ли смо 
дан-ноћ да не бид не мо обич на гола ди ја – 
како е тата гово ри јо.  

голан фер м ‘сиро ма шак, гољо, бес -
кућ ник’. – Дошло е послед ње вре ме чим 
су завла да ли ови голан фе ри.  

голан фе ри ја ж ‘вла да ви на голан фе -
ра’. – Ова голан фе ри ја ће про па сти кад-
тад јел онај ко н-уми је д-упра вља сво јом 
кућом н-уми је ни држа вом, ал се боим да 
ће при је тога про па сти држа ва коју они 
воде. 
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голаћ м ‘сиро мах’. – Така јој суд би -
на: уда де се, код ноли киг про са ца, за оног 
гола ћа, испа шта ће целог живо та.  

голо брад -обра до ‘млад, без бра де’. – 
Кад бија ше још голо брад, виђе ло се да е 
очко пе ран. 

голо гуз -огу за -о ‘голе стра жњи це’. – 
Он нако голо гуз истр ча ис-куће и поче да 
ћера ону скуч ни цу неком лопа том.  

голо гу зи ја ж ‘дру штве ни талог, про -
би све ти, олош’. – Откад је ова голо гу зи ја 
дошла на-влас, не мош да им надаш џева -
па.  

голо мра зи ца ж ‘јак мраз без пада ви -
на’. – Нај го ра ти је за уćе ве ова голо мра -
зи ца, мло го би добро било кад би дао Бог 
да пане снјег. 

голо ти ња ж ‘сиро ти ња, нема шти на, 
беда’. – Ми смо ондак били голо ти ња, ал 
никад нисмо роп ћа ли нит се жали ли мај 
ком, трпи и шути, не дижи уку на сво ју 
бру ку. – Голо ти њо, и Богу си тешка.  

голо трб -отр ба -о ‘голог сто ма ка, 
испа сан’. – Немој де, дје те, тако голо трб 
д-изо диш напо ље на ову цико ви ну, него 
се упа ши и обу ци џоку. 

голо ши ја ж ‘врста дома ће коко ши које 
нема ју пер ја око вра та’. – Има ла лика гра -
о ра сту голо ши ју и каже да јој је она нај -
бо ља носи ља; ║ голо ши јас -ста-о. – Изве -
ло се трое голо ши ја стиг пила ди. 

голо ши јан -ана м ‘петао без пер ја на 
вра ту’. – Она тро и чи ца се тури ла на ђеда, 
има ју дугач ке а тан ке вра ти ће, дошли нако 
ко-но пјев чи ћи голо ши ја ни. – Онај голо -
ши јан над ја чо Бисе ни ног пјев ца; 

голо ши јан ка ж ‘коко шка која нема 
пер ја на вра ту’. – Голо ши јан ка бог ме носи 
сва ки дан. 

голуб м зоол ‘пти ца из пор. Colum bi -
dae’. – Вика ше моја весе ла мај ка како не 
мож вра на д-испи ли голу ба но вра на вра -
ну а голуб голу ба; ║ голу бић -ића дем од 
голуб. – Виђи, молим те, како су поче ли 
да  лете  мали голу би ћи; ║ голу бли не- 

пр ом ‘голу би ја боја’. – Испле ла му нана 
џем пер не мож бити љеп ши, дошо нако 
голу бли, каз ти, голу би је сиво; ║ голу би ји 
-а -е ‘голу би је сив’; в. горе.  

голу ба рац -рца м ‘ста рин ска сор та 
купу са,  посеб не  боје  и  уку са’;  в. про -
че вље.  

голу бар ник м ‘обје кат за гаје ње и 
бора вак голу бо ва’. – Oн ти је живљо у 
јед ној соби ци – није одво и ла од голу бар -
ни ка. 

голу би ца ж ‘жен ка голу ба’. – Зна деш 
ли ти, роде, ону: голу би це бела, што си 
неве се ла – пита ше Дра ги ша сви ра ча.  

гољо -а м ‘сиро мах, бес кућ ник’. – 
Ондак су ишли да пита ју за ђевој ку, па 
потље ђево јач ка род би на ишла да гле да 
дом, а јок ко-во сад: оћеш ли ме, гољо, 
оћу те, дро љо. 

гоми ла ж 1. ‘хрпа, већа коли чи на 
сабра них пло до ва’. – Сво жито смо сто -
ва ри ли на вели чач ку гоми лу, спре ми ли за 
коми ши о це ; 2. ‘руља’. – Кад је она гоми -
ла јур ну ла на вра та, мисли ли смо да ће 
оне издај ни ке да пода ве. 

гони ти в. гања ти. 
гон ту раћ -аћа м ‘секрет из носа или 

испљу вак’. – Ништа горе не мрзим него 
кад видим неког д-изба ци гон ту раћ по 
путу. 

гор прил ‘на гор њој стра ни’. – Гор 
изнад Руи не куће има онај Стан ко ви ћа 
рид и на њему се лје гу орлу ши не; в. пома -
ља ти; ║ горе прил ‘и с т о ’ . – Горе, на 
тава ну, изнад про че вља смо качи ли месо 
да се суши; изр. Горе висо ко – доље твр -
до; в. ћава; ║  гор нак прил; в. јака, коси -
ца, кре ста; ║ горе нак прил ‘горе на брду, 
на пла ни ни’. – Горе нак, у Стан ко ви ћи ма, 
умр је весе ла Нада и оста ше јој оне три 
мака ње сиро чад; в. трка ти; ║ горе на ке 
прил; в. туга; ║ горе на ви ше прил ‘горе, 
узбр до’. – Нису нам људи вој нак, одо ше 
са шума ром горе на ви ше, у-пла ни ну, оће -
ју д-узму про ре ду. 
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гора горе ж 1. ‘пла ни на, шума’. – Пје -
ва ше онај гуслар: гором језде киће ни сва -
то ви; 2. ‘гра ђа за покри ва ње куће’. – Гора 
за кров ćече се кад опа не лишће, кад соко -
ви сиђу и јопет се води рачун да не бид не 
мла ди јег дана; ако то не водиш рачун но 
ćечеш за мла ди не, ете ти потље жишка и 
ондак ти таки кров не доче куе уну ке, но 
мора да се мења. – Ни у гори о злу не 
гово ри. – Тре сла се гора, роди јо се миш; 
3. ‘над зем ни дело ви неких повр тар ских 
кул ту ра’. – Гора овом ком пи ру добра, ал 
нешто сла бо заме ће; ║ гори ца ж дем; в. 
сми ље. 

гор ги на ж ‘геор ги на, врста цве ћа’. –  
Код Бисе ни је гор ги не уцве та ле, не зна се 
која е од кое љеп ша. – Има она пје сма: 
цве та ла ми каве на гор ги на, пита миле 
кол ко ми годи на, мила мај ко, шта ћу да 
му  кажем  оћу  л  коју годи ну  да сла -
жем? 

гор њак -ака м ‘послед њи, завр шни, 
сноп у крсти ни’. – Гор њак мора добро да 
наме штиш, да га не зба ци ветар и да шти -
ти сно по ве испод себе да не заки сну. 

гор њи -а -е, обич но у опо зи ци ји с 
доњи; изр. ~ места ‘врх софре, поча сна 
места за слав ском трпе зом’ – Бид ни сме -
ран, бла го баби, не гурај се мимо дру ге; 
кад те ко позо ве на гозбу, не ćедај у вр 
собре, да не буде међ зва ни ца ма неко 
углед ни ји од тебе па да не дође дома ћин 
и заи ште да се помак неш нани же и да те 
пости ди; ~ камен ‘млин ски камен’. – На 
воде ни ци има ду два каме на, доњи кои 
мируе и гор њи кои се окре ће; ~ крај ‘део 
села на већој виси ни’. – Ови из гор њиг 
Пла зи на могу да се жене и уда ју с ови ма 
из доњиг јел су се уда љи ли пре ко чети ри 
коље на. 

горо ган -ога на м ‘нам ћо раст, над мен’.  
– То ти је горо ган један, дале ко га било, 
не мош му при ћи ни с рогу ља ма.  

горо па дан -дна -о ‘љутит, дрчан, 
незго дан’. – Горо па дан је бијо целог 

живо та, нико није мого да му уго ди, тај је 
ћеро само по свом. 

гос госта м ‘гост’. – При ја те љу, ника -
ко друк чи је нег да нам дође те о обе ти ни 
у-гости, а он вели: море ћемо да дође мо, 
ал немо после да бид не оно: бла го вама, 
гости, ви може те на спа ва ње кад оће те, а 
ми јаком кад ви оде те. – Сва ког госта за 
три-дана доста; изр. Сита госта тешко 
уго сти ти.   

гости ра ти се гости рам се несв ‘гости -
ти се, бити гост’. – Туј нак ти се ми гости -
ра смо очи сла ве, на дан сла ве и на кри ла, 
доче ка ли нас кумо ви, само тако.  

госто при мље с ‘госто прим ство’. – За 
нашу кућу, још од наши јег ста риг, госто -
при мље ти је било све ти ња. 

готи ви ти готи вим несв ‘ува жа ва ти, 
пошто ва ти’. – Мло го смо га готи ви ли јел 
је бијо часан и мудар човек. 

готов гото ва -о 1. ‘сигу ран, изве стан, 
неиз бе жан’– Гото ва се поро ди ти, пита ње 
је дана; 2. ‘завр шен, спре ман’.  – Је л готов 
тај ручак, жено, поцр ка смо глад ни. – Еве, 
готов сам, само још д-обу чем кошу љу. – 
Гото ва е кућа, само још д-окре чи мо и мож 
да се уно се ства ри.  

гото ван -ана м ‘нерад ник, лен шти на’. 
– То ти је пра ви прав ца ти гото ван: чека 
окру ње но и ољу ште но, шћео би д-има све 
гото во, а да не озно ји зад њи цу; ║ гото -
ван чи на м аугм пеј. – Те гото ван чи не не 
могу да сми слим; в. зале жа ти се. 

граб м бот ‘листо пад но дрво Car pi nus 
betu lus’. – Поćе ко ђедо онај граб виш-
орни це; ║ гра бић -ића м дем ‘мла до гра -
бо во дрво’. – Земај ле о Ђур ђе вуд не на 
уран ку, попе ње се момак на гра бић па 
виче: на гра бу сам, гра би те се цуре око 
мене; ║ гра бов гра бо ва -о ‘који се тиче 
гра ба, који је од гра ба’. – Гра бо во дрво 
није баш поде сно за јапи ју, ал је за огрев 
мло го добро. 

гра беж м ‘оти ма чи на, јаг ма, пљач ка’. 
– У вре ме оскуд не паше и челе кре ћу у 
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ајду чи ју па јед но дру штво напа не дру го 
и отме им мед и то ти је гра беж. 

гра би ти -им 1. ‘ску пља ти сено гра бу -
ља ма’. – Узми, сине, оне гра бу ље па поч -
ни да гра биш одо нуд ђе је попла ште но; 2. 
‘похлеп но оти ма ти’. – Зину ла му ала па 
само гра би и рука ма и нога ма – ко да неће 
мрје ти. 

гра бљеж м ‘сено које се после пла -
шће ња ску пи гра бу ља њем’; в. пла сти ти, 
погра би ти. 

гра бу ље гра бу ља ж мн ‘алат ка за при -
ку пља ње сена и сит ње ње земље’. – Оне 
гра бу ље за башчо ван лук су гво зде не, а 
оне за гра бље ње лива де су дрве не; ║ гра -
бу љи це ж мн дем. – Начи ни јо нам ђедо 
мале гра бу љи це па смо и ми, беја ги, гра -
би ли с пла сти о ци ма; ║ гра буљ чи не ж мн 
пеј. – Оне гра буљ чи не ми начи ни ле жуље -
ве, боли, реко би је жива ватра. 

гра бу љи ште с ‘дршка на коју су при -
чвр шће не гра бу ље’. – Нај љеп ше је гра бу -
љи ште пра ви јо Мла до мир. 

град м ‘лед, туча’. – Уби нас оно мад 
град начи сто, пада ле су гра дљи ке ко јај це 
и цреп су полу па ле, стро ба погла ти.  

град1 м ‘вели ко насе ље но место’. – 
Све што смо има ли за-про да ју, носи ли смо 
у град, касти, доље у Чачак, 

град2 м ‘мерач јачи не раки је’. – Гра -
ди ра ли ми Саво ву раки ју и она пре са ми -
ти ла пре ко два ес гра ди. 

гра ди ра ти гра ди рам несв ‘одре ђи ва -
ти јачи ну раки је’; в. град2.   

гра ди ти гра дим несв ‘пра ви ти’. – Гра -
ди ли смо целог живо та јед ну по јед ну гра -
ђе ви ну. – Бијо сам на изград њи кад се гра -
ди ла пру га Шамац – Сара е во.  

гра дљи ка ж ‘зрно гра да’ – Кад је осо 
град, обје ље поље, а гра дљи ке ко ора; в. 
град, ишчу ди ти се. 

гра до би тан -тна -о а. ‘који је уни штен 
гра дом’. – Оста ло нешто воћа, а и оно гра -
до бит но, па ако се нађе кои казан раки је; 
б. ‘облак који доно си град’. – Кад је наи -

шо онај гра до би тан облак, знао сам да ће 
да бид не бела ја. 

гра до би ти на ж ‘биљ ка оште ће на гра -
дом’. – И оно мено воћа што пре ко ста, 
није ни за шта, оста ла гра до би ти на. 

гра ђе ви на ж ‘згра да у сео ском дома -
ћин ству’. – Све им гра ђе ви не у Бре зо ви -
ца ма Буга ра ши попа ли ли до теме ља, и 
кућу, и шта лу, кача ру, амбар, оба два ваја -
та, мекар и салаш; ║ гра ђе ви ни ца ж дем. 
– Про ве де човек вјек, а не-начи ни нијед -
ну макар и малу гра ђе ви ни цу. – Иза Буга -
ра ша им оста ле само оне мале гра ђе ви -
ни це  – коша ра, сви њац и коко шар тамо 
у-башчи 

гра ја ж ‘вика, гала ма’. – Земај ле, кад 
зво ни школ ско зво но, наста не гра ја ђака 
па ти од мили не срце заи гра, а јок ко-во 
сад – нема пе-шесто ро ђеце, јад и чемер. 

гра ја ти -ем несв ‘гала ми ти, вика ти’. 
– Са-ће  ђеца  поче ти  да  гра е;  ║ гра и ти 
-им  несв  ‘и с т о ’ . – Кад поче ше ђеца 
гра и ти,  ђедо  се про бу ди, бје ше мено за-
ку њо. 

грак та ти грак ће несв  ‘огла ша ва ти се 
као гавран или вра на’. – Каже ђедо да се 
поби ше два гавра на над џема том и све 
грак ћу, мора да ће неко да баци каши ку; 
║ грак ну ти грак нем св а. ‘огла си ти се 
попут вра на’. – Кад кака тичу ри на грак -
не, виђи да не напа не пиљеж; б. ‘зага ла -
ми ти’. – Грак ну онај народ што чека пред 
задру гом кад су рекли да неће ју данас д-
испла ћу ју ком пи ре и кое шта спо ра ди дана 
фир ме.  

гра на ж ‘део кро шње дрве та раз ви јен 
из јед ног издан ка’. – Запје ва ше Каћа и 
Маја на Јани ној свад би ону: Гра на од 
бора, пала до мора.  – Знаш како вели 
баба: дрво без гра не и човек без мане – не 
може бити; ║ гра нат гра на та -о ‘које има 
гра не’. – Више куће се раши ри јо гра нат 
дуд, а испод њега стра жа ре пилад и како 
кои дуд опа не, она грма чу ју да га сма жу; 
║ гран чи на ж аугм од гра на. – Пала од 
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олу је нека гран чи на на-пут, нисмо могли 
да про ђе мо с коли ма док је не искре са -
смо и баци смо у врзи ну. – Она гран чи на 
се оче ну ла и полу па ла цреп на тре ну; в. 
љољ ну ти; ║ гран чи ца ж дем од гра на. – 
Нау чи ла моја уну ка Мио на да реци туе 
ону: лепо пева сла ву јак, у зеле ној шуми -
ци, на тана ној гран чи ци. – Наку пи мено 
сувиг гран чи ца да пот па ли мо ватру; ║ гра -

ње зб. – Кад смо сво оно гра ње потр па ли 
на гоми лу, запа ли смо га и оста пар це ла 
чиста; ║ гра њу шце -а с ‘сит но гра ње’. – 
Напа бир чи ла сам гра њу шца да нало жим 
ватри цу; в. огњи ште. 

гра ни ца ж ‘вари је тет хра ста Que r cus 
con fer ta, сла дун’. – Гра ни ца ти је за брв -
на закон, веч на ствар; ║ гра ни чев -а -о 
‘који је од гра ни це’. – Ова брв на су гра -
ни че ва  и њиг је тесо мој пра ђед; в. про -
че вље. 

гра ни че ви на ж ‘гра ђа од гра ни це’. – 
Уда ри те теме ља че од гра ни че ви не, њима 
нема изде ра. 

гра ну ти гра не св ‘засја ти, сину ти 
(сун це после обла ка)’. – Вика ше покој ни 
тајо, кад с про ле ћа про гри је сун це: гра -
ни, зла ћа не!; в. раз бој, пот кај ло ва ти, 
подр жа ти. 

грао непром ‘сива боја’. – При ча ла 
баба Дра ги ња како е, земај ле кад није било 
боја џи ја, народ сам вар бо кое шта, па се 
вра на боја доби ја ла из јасе но ве коре и 
гали це, чивит на од рас то пље ног чиви та у 
пиша ћи од икса на, руја се доби ја ла од 
коре ња и лишћа бро ћа, крме зли од крме -
за рас то пље ног у сурут ки или расо лу, 
кано са ва од гали це пото пље не у мла ку 
воду, жута кува њем кан та ри о на, зеле на 
кува њем ста бљи ка папри ке, сме ђа кува -
њем зеле не љуске младиг ора и оро вог 
лишћа, а грао боја се доби ва ла кува њем 
церо ве или бре сто ве коре. 

гра о рас  -ста -о ‘сив, пепе љаст’. – 
Купи ла сам мате ри јал за сук њу гра о ра сте 
боје.  

гра ор ка  ж  ‘коко шка сив ка сте боје’. 
– Ону  сиву коко шку баба про зва ла Гра -
ор ка; она кад изве де пилад, сву сачу ва, 
одбра ни  иг и од вра на, и од свра ке љи ца 
и  од  орлу ши не;  ║ гра ша  ж  ‘овца са 
гра о ра стим  пега ма на гла ви’. –  На гра -
шу  смо  ока чи ли меде ни цу, јел за њом 
све овце иду  и  онда  ласно  мош да знаш 
ђе су. 

гра шка ж 1. ‘кап зно ја’. – Пои та ли ми 
уз пла ни ну, а бија ше при пе ка дабок са чу -
вај, гра шке зно ја капљу ш-чела, а кошу -
ља мокра ко да си је у-воду умо чи јо; 2. 
‘зрно пасу ља, гра шка’.  – Шта си ово вако, 
очи ју ти тво ји, оре ди ла пасуљ, ниђе јед не 
гра шке. 

гра шну ти се -не се св 1. ‘мало се про -
су ши ти (о роси под зра ци ма сун ца)’. – 
При чек ни де мено да гра шне, да спа не 
роса; 2. ‘огре ја ти озе бле руке крај ватре’. 
– При мак ни се, дје те, ватри, гра шни мено  
руке,  виш  како  су ти озе бле и поцр ве -
ње ле. 

грба ж ‘дефор ма ци ја кич ме, изра сли -
на на леђи ма’. – Весе ли Радош је од рође -
ња имо грбу и ш њом је оти шо у-гроб, 
Бог да му душу про сти; ║ грбав -а -о ‘који 
има грбу’. – Јес он бијо грбав, ал је бијо 
спо соб нии од мло гиг; ║ грбо прил ‘с 
грбом’. – Роди ло се грбо – грбо ће и умр -
је ти. – Знаш да е оста ла рјеч: што се грбо 
роди – вре ме не испра ви.  

грба ж ‘грба ва жена’. – Она весе ла 
грба е сти до ва ла због валин ке што има -
ди ја ше, а има ла е душу бољу од сви југ.  

грба вац -авца м ‘грбав човек’. – Шта 
ће весел ник, није он крив што е грба вац.  

грбаљ м ‘грба вац’ – Онај грбаљ не 
дође, а бијо е обе ћо. – Од сил ног тере та 
се искри ви јо весел ник ко неки грбаљ. 

грба ча ж ‘леђа’;  в. издр жа ти, кулу -
чи ти.  

грби ти -им несв ‘мучи ти се у тешком 
послу’. – Грби мо пова здан, пуко ше и леђа 
и руке.  
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грбо -а м ‘грбав човек’. – Не знам од 
којиг бија ше онај грбо. – Нико боље то 
није мого да начи ни од оног грба. 

грбо ња м ‘грбав човек’. – Грбо ња јес, 
ал и бољи човек но што су мло ги.  

гргу рав -а -о ‘ковр џав’. – А он бија -
ше кру пан, има ди ја ше гргу ра ву, црну ко 
зивт, косу. 

грдан грд на -о 1. ‘вели ки, огро ман’. – 
Грд ни народ му дошо у прат њу, по том се 
види да е бијо цењен; 2. ‘ружан’. – А он, 
нако запу штен, нео бри јан, каљав, бија ше 
грдан ко лопов, не би му човек ора узо из 
руке; изр. грд но вре ме ‘ружно, тешко вре -
ме’. – Грд но вре ме наи шло: нема ко да ти 
кле па ćеки ру, да пот куе бра ва, д-уда ри 
брњу шку свињ че ту ил да га уштр о ји, да 
ти поćе чи, да ти чекле и ше гра ђе ви ну, д-
узве де уз маи је, д-увр ши и да ти поле ме -
за сје но да не заки сне, да ти помог не врћи; 
║ грд но прил ‘ружно’. – При ча мај стор-
Љубин ко Жар ку, не зна ју ћи да га Дра го 
чуе с оне стра не зида, како е синоћ завр -
ши јо купа ти ло, па пошто су син, снаа и 
уну чад оти шли на неко весе ље, он реши 
да се оку па са женом па вели: јој, Жар ко, 
педе сет годи на живим са женом и нисам 
до синоћ знао кол ко е жен ско грд но, грд -
но да не мож грђе бити. 

грди ло с ‘ружно ћа’. – Напра ви ли неко 
грди ло, не мож бити грђе, па се нагр ди ли 
неким рка ма и наре ди ли неке маске, буди -
бок сна ма. 

грди ти грдим несв ‘кори ти, ружи ти’. 
– Грди ла га мама боз тога што се зама ри -
јо те му сто ка уишла у зијан.  

грдо ба -обе ж ‘нака за, ружна осо ба, 
руго ба’. – Наку ђевој ку, дошла ко упис, 
уда до ше за ону грдо бу, све спо ра ди бога -
шти ње. 

грђе ти грди несв ‘рок та ти (о сви ња -
ма)’. – Грде сви ње ко да нису ништа оку -
си ле од јуче. – Јопет грде сви ње, не знам 
кои су им јади, ско ро сам им дава ла спла -
чи не.  

гре греа м ‘грех’. – Неће гре на језик 
но с јези ка; изр. Мудри је је сија ти со но 
гре. –  Ко се чува од мали јег гре о ва неће 
пасти у вели ке. 

гре ба ж ‘млеч на маст при го ре ла на 
дну  посу де  током  кува ња’.  – Нај во ље -
ла Мил ка ону гре бу да саструже са дна 
шер пе. 

гре бе нар -ара м ’који пра ви гре бе не’. 
– Нај бо љи гре бе нар ти је бијо онај Мико 
Цига нин. 

гре бе на ти -ам несв ‘вла чи ти нити од 
лана или коно пље помо ћу гре бе на’. – 
Поćе да смо оно ве че ри око про че вља, ђеко 
гре бе на, ђеко пре де ил пре пре да, ђеко пле -
те и туј раз го ва ра смо и комен ди ја смо, па 
и запје ва смо; ║ гре бе на ње / гре бе ња ње с 
гл. им. – Од гре бе на ња оте жа ју ти руке. 

гре бе не -и мн ‘напра ва с челич ним 
зуп ци ма којом се гре бе на, чешља кучи -
на’. – У вре ме оно сва ка кућа е има ла гре -
бе не, а пође ко ја и по два-три пара.  

гре бе ни ште -а с ‘дрве ни део гре бе на’. 
– Гре бе ни ште се пра ви ло од неког лак -
шег дрве та да бид не потље жена ма лако -
рад ни је. 

гре да ж 1. ‘масив но дрво у осно ви 
кров не кон струк ци је’. – Кад се потр па ју 
брв на, ондак се поста вља ју гре де, и оне 
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под ро жња че и оне тава ња че, и оне ти држе 
кров (в. 79/5, стр. 513); изр. Није гре да за 
толи ко ‘сит ни ца; нева жно’.  

гре дељ м ‘гре ди ца за коју се каче дело -
ви плу га’. – Нај ду бље је од сви ју оро Саво: 
он је ћеро до гре де ља. 

гре дом прил ‘узгред но, уз неки дру ги 
посао’.  – Идем пола ко за сто ком, з-овца -
ма и гре дом пле тем. 

гре о та / гро та -оте / гро те ж ‘гре хо -
та’. – Гре о та би било ако се кров на коша -
ри сро ља озго на-овце д-изги ну спо ред 
мене жива. – Гро та е, сине, уцве ли ти сиро -
ма чове ка, помо зи му кол ко мош, а и ако 
не мош, подај му бар комад љеба и лепу  
реч; в. мла ви ти, мршав, оте ти.  

гре сти гре дем несв ‘ићи, језди ти’. – 
Гла мо ми ода вле како сва то ви гре де пре -
ко поља, пран ги је пуца ју, а енђе пева ју: 
Јеси л, наша сна шо, ура ни ла, да доче каш 
киту и сва то ве.  

гре ши ти гре шим несв ‘чини ти гре хе’. 
– Ко ради тај гре ши. – И све ти су гре ши -
ли ал су се пока ја њем чисти ли. 

гре шник м ‘гре шан човек’. – Он ти 
се, гре шник, потље пока јо. – Нема чове ка 
без греа, свак је мањи ил већи гре шник. 

гре шни ца ж ‘гре шна жена’. – Кад су 
ува ти ли ону гре шни цу и шће ли да е каме -
ну ју, наи ђе Господ и каже: ко е без греа, 
нек први баци камен.  

гри ва ж ‘густо пра ме ње дла ке на вра -
ту коња’. – Ацко е имо добру гри ву, ал  
Цига ну бија ше аман до коље на.  

грив на ж 1. ‘метал ни прстен којим се 
коса учвр шћу је за коси ште’. – Ски де 
Радо сав грив ну те одво ји косу од коси -
шта (в. 55/3, стр. 260); 2. ‘нару кви ца’. – 
Реци то во мој унук ону: Купи ћу ти злат -
ну грив ну. 

гри ја ти се -јем се несв ‘гре ја ти се крај 
ватре’. – Гри је се спо ред про че вља, смр -
зо се у чоба ни ји; изр. Сун це те гри ја ло 
(при поме ну покој ни ка).  

гри но ва ча  ж  ‘врста ста рин ске пу-
шке’ (1). 

гри ња ж зоол ‘мољац Tine i dae; пауч -
њак Aca ri na’; в. сале ће ти. 

[гристи] гри зем несв. – Морам оном 
висе ћом мот ком да раз дво им коње: нава -
ди ли се па гри зу један дру гог; ║ гриц ка -
ти -ам несв ‘мези ти’. – Они што су дошли 
рани је,  у-прву  собру, гриц ка ју вре лу 
сара гу запе че ну у пле ку коју доно се сва -
ки-час  и пију  вино,  бањич ко; ║ гриц ну -
ти -нем св 1. ‘угри сти (се за) усну’. – 
Гриц ну се за-усну кад виђе да е пре ће ро; 
2. ‘нешто мало поје сти, пре за ло га ји ти’. – 
Гриц ни нешто, зау ва ри ца е.  

грк грка -о ‘горак’. – Грко начи сто, 
грче од чеме ра. – Дад не ми она неку грку 
кру шчи цу, грча од чеме ри ке. 

гркљан гркља на м анат ‘део дисај ног 
апа ра та, larynx’. – Не-мош оти ћи из мое 
куће да не ручаш, па да би се за гркља не 
вата ли. 

грк ну ти -не св в. узљу ћа ти. – Мешчи -
ни да ти мено грк не овај пасуљ, мора да е 
заго ро. 

грлат в. грло. 
грли ца ж зоол ‘пти ца сели ца Strep to -

pe lia’. – Виђи, сине, оне дви је грли це на 
гра ни; ║ грли чи ца ж дем. – Грли чи -
ца грче, Петар коња трче. 

грло с анат ‘ждрел на шупљи на’. – 
Запје ва ше ђевој ке, горе више Таки ша: 
Запје вај де мое грло бело / нек се чуе у деве -
то село / запе вај те мои бели зуби / ко е 
заспо нека се про бу ди; ║ грлат грла та -о  
‘који има јак глас, који гла сно гово ри’. – 
Бијо е весе ли Мла до мир грлат: кад вик -
не, чуе се до Љуте кру шке; ║ грлић -ића 
м а. ‘део тести је кроз који се сипа вода’. 
– Тести ја ти има грлић кроз кои ковом 
или цимен том сипаш воду, а кад ош да 
пијеш, накре неш тести ју на сисак (в. 97/3, 
стр. 591); б. ‘отвор на фла ши’. – У грлић 
заби је мо кочањ ку да раки ја не ветри и да 
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не мож да се про спе; в. ‘отвор пушча не 
цеви’. – Више је вољо да види грлић на 
пушци него да држи прст на оки да чу и да 
пуца на бра та; ║ грл це / гре о це -ета дем. 
– Сестри ца шће ла да га помази по грл це -
ту па га мено греб ну ла. – Знаш како е било 
кад му он ста де ногом под гре о це. 

грља ж в. грљаш. – То е један про стак 
кои је побје шњо од пара, пра ва прав ца та 
грља.  

грљаш м ‘про ста чи на, наду вен ко који 
не може да поне се терет имет ка који му 
се слу чај но дого дио’. – Ови грља ши пога -
зи ше све што е све то и чести то. 

грм грма м ‘храст’. – Бија гу она мо, 
веле, огром ни грмо ви и по-њима се про -
зва онај брјег Грмо ви. – Човек пане з-
грма, па ćед не те с-одмо ри; ║ грми на м 
аугм од грм. – Она Ћура но ва грми на ми 
зала ђуе пола башче; ║ грмић -ића м дем 
од грм.  – У Грмљу има доста младиг грми -
ћа, тре ба иг мено про ре ди ти, боље ће да 
напре ду ју; ║ грмље с ‘мла да, густа шума 
из поро ди це хра ста’. – На Бад њи дан у 
раза свит иде мо оно мо у грмље да ćече мо 
бад њак. 

грмаљ м ‘кру пан човек’. – Уиђе у 
чека о ни цу грмаљ са шуба ром и бун дом, 
поче д-ода и да нешто брун да и пре ти. 

грма чи ва ти -ачи вам / -ачу ем несв 
‘наср та ти’. – И оно, нако пија но ко меч -
ка, поче нешто да грма чуе на оне мла ди -
ће и да була зни док му један од њиг не 
изви тли шамар чи ну; ║ грма чи ти грма -
чим св. – И он, нако мали, грма чи на ноли -
ког чове ка. 

грмља ви на ж ‘уда ри гро ма, елек трич -
но пра жње ње обла ка пра ће но муња ма и 
гро мо ви ма’. – Уда ри киша с грмља ви ном. 

грмље ти / грми ти -и / -им несв 1. 
‘раз ле га ти се, пра зни ти се с тре ском (о 
гро му)’. – Грми од запа да, бојим се да не 
доне се град; 2. ‘вика ти, гала ми ти’. – Јопет 
Мла до мир грми кол ко га грло носи кад је 
виђо да су ђеци овце оти шле у зијан. 

грне -ета с ‘земља на посу да за кува -
ње хра не с поклоп цем и уши ма’. – Иć што 
сам наба ви јо на ваше ру вели ко грне за 
свад бар ски купус.  

грн чар -ара м ‘зана тли ја који пра ви 
земља но посу ђе’. – Одем код грн ча ра у 
Цига ма ли  те  купим  кадјо ни цу, а ону 
ста ру  одне сем  на  гро бље,  нек-има  кад 
оде мо она мо д-има мо  ш-чим д-ока ди мо 
гробо ве. 

грн ча ри ја ж зб ‘грн чар ски про из во -
ди’. – Што сам виђо на ваше ру лепе  грн -
ча ри је што су доње ли људи од кое ку ди је, 
да ти око ста не; ║ грн чар ски -а -о. – Грн -
чар ски занат вође у нашем кра ју није нико 
изу чи јо, ваљ да ђе ова земља није поде сна 
за грн ча ри ју.  

[гроб] м. – За мло ге су они уде си ли да 
им се не зна гроб; ║ гро бић -ића м дем. – 
Кад поглаш оне ђети ње гро би ће, душа ти 
зацви ли; ║ гро би на ж аугм. – Код оне гро -
би не у Дума чи веле да се при ви ђа и сви 
гла ју да ноћи туди је не наи ђу. 

гро бар м ‘човек који се ста ра о гро -
бљу’. – Онај Миљој ко гро бар све ради: 
копа раке, ради теме ље за гро бо ве и спо -
ме ње.  

гро бар ка ж ‘оро ну ла жена’. – Пушти 
ону гро бар ку на миру, видиш да е гро бар 
узо на лопа ту. 

[гробље] с. – Гро бље ти је  одма испод 
оне стра не;  ║  гро бљан ски  -а  -о  ‘који 
се тиче  гро бља’.  –   Ово  ти  је  гро бљан -
ски пут. 

гроб ни ца ж ‘рака, гроб’. – Начи ни јо 
гроб ни цу њему и жени за живо та. 

гро жђе с ‘плод(ови) вино ве лозе’. – 
Сви смо ишли у вино град да бере мо гро -
жђе, само баба оста ла кот-куће; ║ гро жђа -
ни -а -о ‘који се тиче гро жђа’; в. кача ра. 

гроз гро зда м ‘скуп пло до ва, боби ца 
изра слих из јед не петељ ке или воћ ног 
издан ка, обич но вино ве лозе’. – Обје си ли 
се они гро здо ви – да им се љепо те не мош 
нагла ти. – Кол ко е љуба ви  укле са но у ово 
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спо ме ње, у гро здо ве, у голу бо ве, у крсто -
ве и кое шта; в. чивит; ║ гро здић -ића м 
дем. – Чим су се замет ну ли гро зди ћи, 
виђе ло се да е вино град поњо на љепо ту. 

грок та ти грок ће несв ‘гла са ти се као 
сви ња’. – Глам како се по овој вру ћи ни 
бла те сви ње и грок ћу; ║ грок та ње с гл. 
им. ‘огла ша ва ње сви ња’. – Чим чуеш како 
грок ћу ил грде сви ње, раз би двје-три 
тикве па им баци у обор.  

[гром] м. – Никад се, бла го ђеду, кад 
грми, не скла њај под висо ко дрво, боље и 
да поки снеш, јел може, не дај, Боже, да 
гађа гром; изр. ~ из ведра неба ‘нео че ки -
ва на, изне над на непри јат ност, нео че ки -
ван дога ђај’. – Кад смо чули да е Ката ри -
на побе гла, с ауто бу ске ста ни це за неког 
Ерцо ва  ко  да  нас гађа гром из ведра 
неба, замал Нада не црче од ćеки ра ци је. – 
Неће гром у копри ве; ║ гро ни ца ж ‘сла -
би ји удар гро ма, стре ли ца’. –  Јопет ми 
орлуши на одње  пиле, дабог да  е  гро ни -
ца гађа ла. 

гро ма да ж ‘вели ки камен’.  – Бија ше 
се вели ка гро ма да одва ли ла у Руж чи ћа 
кршу и попре чи ла се на пути ћу. 

гром би у стал ном спо ју ~ капут ‘леп 
и ква ли те тан вуне ни капут. – Имо весе ли 
тата, у оно вре ме, гром би мика ду, па 
шуба ру, кожне чизме гужва ре и вија кер, 
што е била рет кос. 

гро ник -ика м ‘свињ ски под во љак’. – 
Кад поćе чи мо, ми гро ник исит ни мо и 
баци мо у мас, па од њега испа ну нај бо љи 
чва р ци. 

грон ту ља ж ‘висуљ ка од шаре них 
кола чи ћа која се про да ва ла по ваша ри ма 
и сабо ри ма’. – Ондак ти момак купи ђевој -
ци грон ту љи цу ил лици дер ско срце з- 
успо ме ну; ║ грон ту љи ца ж дем ‘гро здић 
воћ них пло до ва’. – Нашо грон ту љи цу са 
пе-шес вишњи ца. 

гро ну ти -нем св ‘осла би ти, изгу би ти 
сна гу од ста ро сти, оро ну ти’. – Бога ми, 
гро но Лисо попри лич но, једва е дошо 

Миљ ци на-сара ну. – Не знам шта му би 
одјам пут те нека ко нагло гро ну и зака ве -
да, ни они чоек ни помо зи Боже, не мож 
да гло не, дабог да да не баци каши ку ско -
ри јег дана. 

гро ро ви на ж ‘смр вље ни оста ци биљ -
ке из које је омла ћен пасуљ’. – Ону гро -
ро ви ну изба ци мо на кал кан па зими дае -
мо поме но овца ма. 

гро та в. гре о та. 
гро ти ти се гро тим се ‘упа да ти у грех, 

гре ши ти се’. – Вала, ђецо, човек се може 
гро ти ти и пока ја ти, ал ја се пуста огро тик 
о јад ног Обра да, мишљак да неће д-оде 
за бра шно, па му то рекок, а он вели: 
Добро, Миле ва, ја ти рекок да не-могу – и 
умр је, весел ник, ćутре дан. 

гро тло с ‘отвор у цен тру гор њег каме -
на кроз који пада жито из коша на доњи 
камен’. – Кроз оно гро тло ти про ле ће 
жито на доњи камен и тако се изме ђу та 
два каме на меље (в. 26/5, стр. 78). 

грош м ‘ситан новац’. – Немо се 
љутиш, ал морам [да] ти кам: не ваља ти 
сино вац ни гро ша. 

гр! ‘узвик којим се сви ња огла ша ва’. 
– Јопет грде сви ње, гр!, а ско ро сам иг 
рани ла. 

гру да ж ‘млад, неслан сир’. – Подај 
му гру де нашти ну, то е мло го добро за ту 
њего ву бољ ку, виђе ћеш, има да бид не 
одње то ко руком; ║ гру ди ца ж дем. – Оди 
да ти дад не бака мено гру ди це. 

гру да ти (се) -ам (се) ‘гађа ти се гру -
два ма сне га, гру два ти се’. – Глам кроз 
про зор како се ђеца гру да ју и не знам ода -
клен им више она сна га. – Ене ђедо пође -
ти њи јо: почо да се гру да ж ђецом. 

гру два ж 1. ‘зби је на лоп ти ца сне га 
која може ста ти у шаку’. – Начи ни мо гру -
две, па се гру два мо док не оте па ве прсти 
и не зађе за-нок те; 2. ‘осу ше на гука земље 
на ора ни ци’. – Неће он д-оста ви ни гру -
дву земље на-њиви док је не усит ни дрља -
чом ил неком алат ком; ║ гру дви ца ж дем. 
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– Оди, сре ћо баби на, да и теби баба напра -
ви гру дви цу да гађаш секу. 

груд ња ча ж ‘рет ко тка но плат но у које 
се зави ја под си рац да се оце ди’. – При ти -
снеш ону груд ња чу кру гом за сир и каме -
ном, па потље ćечеш сир у кри шке, солиш 
и сла жеш у чабар. 

гру му љи ца ж ‘гру дви ца бра шна која 
се не раз би је кад се кува кача мак’. – 
Добро мешај кача мак да не оста не нијед -
на гру му љи ца. 

гру ну ти -нем св 1. ‘уда ри ти, сна жно, 
изне на да’. – Кад су изво ди ли ђевој ку, гру -
ну ше пран ги је  и штру мен ти ко гром из 
ведра неба; 2. ‘бол но запла ка ти’. –  Кад 
му испо ти ја реко смо да му се пре ста ви јо 
отац, он заку ка кол ко га грло носи, а сузе му 
гру ну ше  ко киша, све јед на дру гу сти же. 

гру ше ви на ж ‘прво мле ко након теле -
ња’. – Кад се кра ва пому зе после теље ња, 
баба е нама, ђеци, дава ла да први пије мо 
по мено гру ше ви не; вели: ваља се.  

грца ти -ам несв 1. ‘гор ко пла ка ти’. – 
Грца ла е сиро та и уда ра ла се у-прса, није 
могла ласно да га пре жа ли; 2. ‘пати ти 
мучи ти се под тере том нево ља, дуго ва’. – 
Грца весел ник у дуго ви ма, загли би јо се 
до гуше, не зна куд уда ра гла вом. 

губа ж мед. ‘лепра’. – Кад су га ови 
зли ков ци про гла си ли за непри ја те ља, мло -
ги су бежа ли од њега ко да има губу; ║ 
губав -а -о ‘боле стан од губе’. – Њего ви 
негда шњи тобо жњи при ја те љи, бежа ли од 
њега, реко би је губав, јел ако га виде ш 
њим, не могу да напре ду ју у слу жби; ║ 
губа во прил ‘непра вич но, неи сти ни то’. – 
Не могу губа во да збо рим, није ми Мило -
рад бијо лош, закла њо ме кол ко е мого, 
није бијо неки крв ник ил бекри ја, коно 
што има де људи, дале ко било. 

губер губе ра м ‘гру бо тка на вуне на 
поња ва’. – Ћили ме смо балу чи ли, ћили -
ма че шара ли на штраф те стра ном, а губе -
ри су, нако, гру бо тка ни, важно е да е под-
њима топло. – Опру жај се пре ма губе ру – 

стал но гово ра ше ђедо: немо, вели, да бид -
не те ала ви. 

губи ца ж ‘њушка’. – Про ту ри ла крма -
чен да губи цу крос про шће и про ва ли ла 
огра ду, па за њом нагр ну ла сва пра сад и 
ози мад. 

гув но с ‘место на коме се вршу стр на 
жита и мла ти пасуљ’. – Покре ше се моти -
ком гув но и бид не чисто ко астал и туј се 
врло жито тако што га газе воло ви ил 
коњи иду ћи око коца кои је на сре ди ни, а 
туј се и мла ти јо пасуљ и вијо. 

гугут ка ж в. грли ца. 
гуда ж одм ‘сви ња’. – Дођи да видиш 

каке су мое гуде лепе и дебе љу шка сте. 

[гудало] с в. гуђе ти 
гуђе ти гудим несв ‘сви ра ти  на гудач -

ком инстру мен ту’. – Кад смо та ју ћема не 
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и поч ну гуђе ти, гле дај ку-ћеш да се дје -
ваш. – Ни гуди ни гуда ло вади. – Ко исти -
ну гуди, гуда лом га по прсти ма бију. – 
Како кое гуди све горе луди. 

гужва ж 1. ‘обруч од спле те не пави ти 
којом се врат ни це спа ја ју са огра дом’. – 
У том ски де Мла до мир гужву с врат ни ца 
и отва ра иг те испу шти овце и пре мети 
мач ка како се про те же; 2. ‘увр ну та мања 
коли чи на сла ме или сена којом се тима -
ри коњ или пот па љу је ватра’. – Видим ја 
да су коњи зно ја ви, узмем мено сјен ца, 
начи ним гужву те иг оти ма рим, севап је; 
║ гужви ца ж ‘смо ту љак балу ка’. – Оне 
обо е не гужви це балу ка прсти ма про ти -
њеш кроз осно ву и тако пра виш шаре; ║ 
гужвав -а -о ‘изгу жван’; в. запар ло жи ти 
(се), заро за ти (се). 

гужва ра ж 1. ‘врста пите’. – Не знаш 
да л јој је била боља сави ја ча оно мад ил 
ова гужва ра, ал углав ном нина не жали 
ни јај ца, ни сир, ни кај мак; 2. ‘чизма са 
саром од фине коже која се »гужва«, наби -
ра’. – Кад се гужва ре изглан ца ју, мож да 
се оглед неш на њиг. 

гужњак -ака м ‘дебе ло цре во живо ти -
ње’. – Ми ти, кад поćе чи мо, ништа не 
баца мо, него лепо и згод но и гужњак пре -
вр не мо, опе ре мо, усо ли мо и тури мо у 
суша ру, па кад се то потље ску ва у купу -
су ил пасу љу, прсте да пое деш.  

гуза ња ж ‘доњи део сно па’. – Кад 
ђене мо сто го ве, ми кла сје сно по ва тура -
мо ус колац а гуза ње упо ље. 

гуза ти се -ам се несв ‘уче ство ва ти у 
игри у којој деча ци ска ку ћу на јед ној нози 
и уда ра ју се куко ви ма и који први ста не 
на обе ноге изгу био је поен’. – Југо слав 
је бијо нај бо љи у вуче њу клич ка и ска ка -
њу из-места, ал гуза ти се с Дра гој лом није 
мого нико. 

гузе ља ти -ам несв ‘ићи њишу ћи зад -
њи цом, обич но о дете ту које тек чини прве 
кора ке’. – Оно мало јади поче ло оно мад 
да гузе ља по мено: напра ви некол ко кора -

ка па тро пи. – Про ђе онај нам ћор гузе ља -
ју ћи путом.  

гузи ца ж ‘зад њи ца, стра жњи ца’. – 
Има де иг кои не пита ју гла ву шта е по-
ште но, но гузи цу шта ли је кори сно. – 
Уобра зи јо се, а још му вири пра зи лук из 
гузи це. – Вика ше покој ни Миљој ко ђеци: 
За не могу – код док то ра, за нећу – по 
гузи ци; ║ гузат гуза та -о ‘који има вели ку 
стра жњи цу’. – Бијо Дра ган гузат па га 
про зва ли Гузан. – Про ђе она гуза та Петри -
ја нани же низ Јасе ње; ║ гузи че ти на ж 
аугм. – Да зна нешто, не би дозво ли ла да 
јој гузи че ти на бид не ко табар ка; ║ гузи -
чи на ж ‘и с т о ’ . – Све што е зара ди јо стр -
по е у њего ву гузи чи ну, није га било бри -
га ни за ког дру гог; ║ гузи чи ца ж дем. – 
Ако  узмем јед ну  копри ву па те рас па -
лим по  тој  нева ља лој гузи чи ци, сми ри -
ћеш се; ║ гузни -а -о изр. ~-о црје во; в. 
гужњак. 

гузи ча ра ж ‘лења жена, дебел гу за’. – 
Она  њего ва  гузи ча ра  само гла како ће 
да тро пи, а за посо ако се ćети, што вика -
ли: ćети ла се пре ља куђе ље очи све те 
неђе ље. 

гузо ња м а. ‘дебео човек с вели ком 
зад њи цом’. – Ни оном гузо њи није ласно 
да вуче ноли ку стра жњи цу; б. ‘човек на 
висо ком дру штве ном поло жа ју’. – Оне 
гузо ње горе нак ски да ју кај мак с нашиг 
леђа, а ми дирин чи мо дан и ноћ. 

гуја ж зоол ‘зми ја’. – Одга и јо гују у-
њедри ма, па му добро злим вра ћа. изр. ~ 
љута ‘оштар,  хитар, непо ко ле бљив’. – А 
он писну коно љута гуја. – Кри је ко гуја 
ноге. 

гука ж ‘изра сли на на телу, нај че шће 
на вра ту’. – Кад човек оста ри, поч ну неке 
вле ке и гуке да га спо па да ју; ║ гуки ца ж 
дем. – Дај де ми те цви ке ре да видим кака 
му е оно гуки ца на вра ту. 

гуља ж ‘пор ђа ва, мрша ва овца’; в. 
газдин лук. 
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гума гуме ж ‘гуме но цре во за иста ка -
ње раки је, нате га’. – Кад пову чем раки ју 
на гуму, про гу нем мено, а оно ме обез ви -
ја ко да сам попи јо пуну литри цу. 

гума ра ба ж ‘запре жна кола са гуме -
ним точ ко ви ма’. – Кад су изи шле гума ра -
бе, то ти је мили на, нема више ни да тан -
др че ни да тре се ко шин ска кола, кад ти 
заглу ну уве та и да ти отпа ну џига ри це. 

гуме њак -ака м ‘гуме ни опа нак, кон -
ду ра’. – Има ли онда гуме ња ци, ми иг зове -
мо пиро ћа ни, по вабри ци у Пиро ту ђе иг 
пра ве, и њиг смо ти стал но носи ли по 
раду, а има ли су и аут ња ци, њиг су пра -
ви ли од ками јон ски јег гума, њима није 
било изде ра. 

гуме ра бљи ка ж ‘врста леп ка’. – Гуме -
ра бљи ком смо зал је пљи ва ли писмо кад 
смо сла ли Саву паре у-вој ску, то не мож 
да се одле пи, сем д-ицје па ковер ту. 

гун гу ла -уле ж ‘гужва, метеж, неред’. 
– Ђе дођу Срећ ков ци, било иг шес бра та, 
оба ве зно напра ве гун гу лу. 

гун ђа ти -ам несв ‘при го ва ра ти, комен -
та ри са ти без потре бе’. – Ма ура ди он то, 
ал стал но гун ђа, ништа не-ура ди нако 
оћко и апе ти тли. 

гуња ж ‘гор њи део мушке оде ће од 
сук на’. – Без гуње не иди ниђе диље јел 
ко носи не-про си. – Вика ше ђедо: љети 
поне си гуњу, а зими како ош; ║ гуње ти на 
ж пеј  пре ма  гуња. – Опе ри му ону гуње -
ти ну, виш кака е прља ва; ║ гуњи ца ж дем. 
– Саши јо и ђеци по гуњи цу.  

гурав -а -о ‘погу рен, погр бљен (од 
тере та)’. – Нисам ја џабе вако гурав, цео 
живот у тере ту и ника ко да се испра вим; 
изр. ~ вре ме тешко, зло вре ме’. – Јаком 
иде гура во вре ме, има очи да нам иско че 
док се ови још мено учвр сте на вла сти и 
оси ле, жив бијо па виђо. 

гура ти (се) гурам (се) несв 1. ‘оти ски -
ва ти’. – Не гурај се, дје те, биће и за тебе 
места; 2.а. ‘ићи, хода ти’; в. босо ног, пелен -

га ће; б. ‘про ду жа ва ти, наста вља ти, не 
посу ста ја ти’; в. зло па ће ње; 3. ‘мате ри јал -
но под у пи ра ти, пома га ти’; в. џаба лук; ║ 
гур ка ти -ам несв дем пре ма гур ну ти; в. 
опу чи ти; ║ гур ко ли ти -им дем пре ма гур -
ка ти. – Гур ко ле се ђеца кри ју ћи, да иг не 
види учи тељ; ║ гур ну ти -нем св ‘оти сну -
ти од себе, поме ри ти гру бо’. – Гур ну он 
оне доми не ода се и дрну се на Вра ну, 
вели: немо да брстиш туј нак! 

гури ка ти гури че несв ‘огла ша ва ти се 
као сви ња, грок та ти’. – Не-сти гок да им 
уку вам мећу, оглад ње ле па гури чу ко да 
иг дереш. 

гур суз  гур су за  м ‘зли ца, љига вац; 
угу р суз’. – Доћи ће и њима, гур су зи ма, 
црни петак јел ничи ја није горе ла до зоре. 

гус густа -о 1. ‘зби је них чести ца, с 
мало теч но сти’. – Мло го ти гус овај 
пасуљ, сипај мено топле воде те га ражи -
ди; 2. ‘тешко про хо дан због изра слог 
шибља’. – Бија ше она шуми ца густа, једва 
се нека ко иско бе ља смо; ║ густо прил 
‘ризич но, опа сно’. – Виђе он да е густо, 
па сашу ће, а вили це му дрк те од дер та, да 
може – смо ждио би иг. 

гусак гуска м ‘врста дома ће живи не, 
Anser dome sti cus’; ║ гусан -ана м ‘и с т о ’ . 
– Кад гуса ни поч ну да се бију, неки ће 
завр ши ти  у лон цу.  

гуска ж. – Иду Дарин чи не гуске јед на 
за-дру гом ко да си иг поре ђо под конац, 
одо ше пра во у јару гу; ║ гушче -ета с ‘мла -
дун че гуске’. – Вели ђедо за њиг да су се 
погу би ли ко гушчад у магли; ║ гушче ти -
на ж аугм. – Иć, она гушче ти на ми укљу -
ну ла дје те, сво се пар ла и са ло; ║ гушч[и]ји 
-а -е. – Вели ђедо да се ни сад не би побу -
ни јо про ти ву јед ног гушч јег бата ка. – 
Кажу да е гушч је сало мло го добро да се 
напра ви обло га ђеци кад има ду вели ки 
кашаљ; в. јастук. 

гушче ти на ж ‘гушчје месо’. – Кад би 
мого да бира изме ђу јаг ње ти не и гушче -
ти не, он би иза бро обое. 
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гуси ти -им (на кога) несв ‘љути ти се, 
дува ти’. – Гуси јед но на дру го (1). 

гусле –ала с ж мн `народни музич ки 
инструмент`; в. јавор(ов) 

густи на -ине ж ‘теч ност згу сну та 
удро бље ним хле бом’. – Кад је при кра ју 
ћасе оста ла она густи на од утро ше ног 
млје ка, бија ше сла ђа од шеће ра. 

густи ра ти густи рам несв ‘лага но се 
сла ди ти, ужи ва ти у јелу, пићу, музи ци’. – 
Кад Видо сав попи неку, реши да дад не и 
он пару штру мен ти ма, ал у оном мра ку 
севи те им дад не нај ве ћу нов ча ни цу; они, 
радо сни, поче ше око њега уда ра ти, оће да 
поис пра вља ју тру бе, а он се попе на клу -
пу, поди же руке и густи ра ли густи ра. 

густиш -иша м ‘изра сло шибље’. – 
Једва про ђо смо кроз онај густиш у оној 
запу ште ној Рат ко вој пар це ли. 

густиш -иша м ‘шибљак’. – Не мош 
да про ђеш кроз онај густиш но иди нао -
ко ло. 

густо ћа -оће ж ‘згу сну тост до нео п -
ход ног сте пе на’. – Кад тре ба пот си рац да 
трпаш у груд ња чу, немо д-иташ док 
немад не ваља ну густо ћу. 

[гутати] -ам несв 1. – Забо ље ла га 
гуша и није мого да гута ласно некол ко 
дана; 2. ‘трпе ти увре де и пони же ња’. – 
Гуто, весел ник, гуто и раз бо ље се од њине 
неправ де; ║  гуц ну ти -нем св ‘мало  попи -
ти, срк ну ти’. – Ува ти ла ме туга нека и 
чамо ти ња, па од све муке гуц нем по ме -
но, еда би се раз бла жи јо кол ко било; в. 
замак ну ти. 

гутљав -а -о ‘сакат због непра вил но 
сани ра ног кошта ног лома’. – Рђа во му 
наме шти ли и оста де му нога гутља ва. 

[гутљај] м. – Пре кр сти се, наздра ви 
при ја те љу, накре те чуту ру, про гу ну 
гутљај-два па пру жи њему. 

гуц ка ти (се) -а с(е) ‘зуц ка ти се, говор -
ка ти се, потај но про но си ти глас, сашап -
та ва ти се’. – Гуц ка се да се њиг двое живе, 
ал иг још нису ува ти ли.  

гуша ж анат ‘пред њи део вра та, грло’. 
– Мало е вали ло да се за гуше пова та ју. –   
Пре ки пље ло ми све и, еве, дошло ми до 
гуше; ║ гуши ца ж дем. – Јој, ако те ува -
тим за ту гуши цу, уда ви ћу те, зла то баби -
но брбљи во; ║ гушат гуша та -о ‘који има 
вели ку гушу’. – Бија ше весе ли Вуко ман 
С(у)руџи ја гушат, па кад закр кља, ништа 
не мош да раз бе реш шта-при ча. 

33. ГУСЛЕ: 1. ГЛАВА, 2. ВРАТ, 3. КОЧИЋ, 4. ВАРЈАЧА  

1

2

3

4

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ110



гуша ри ца ж ‘врста тикве која се кори -
сти за воду’ (1). 

гуша ти се -ам се ‘хва та ти се за грла’. 
– Испре чи ше се један на дру гог, мал је 
вали ло да поч ну да се гуша ју. 

гуши ти (се) гушим (се) несв ‘мучи ти 
се с оте жа ним диса њем, нема ти вазду ха’. 
– Чим окре не уз брдо, поч не да е гуши 
неки ђаво. – Ветар повра ти дим у кућу, 
згод но се поче смо гуши ти и кашља ти; 

изр. ~ се од сми ја. – Или ја е умљо да 
комен ди ја тако да смо му се гуши ли од-
сми ја. 

гушо -а м ‘гушав човек’. – Онај гушо 
свра ти јо  у  дућан  и  оста ви јо код Бори -
са ва  Зимо ње  неке  пел це ре  за  тво ју 
бабу. 

гуштер м зоол гми за вац Sau ria, Lacer -
ti lia; изр. Изле жа ва се ко гуштер (кад се 
неко докон сун ча).
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дабог да реч. за изра жа ва ње жеље, бла -
го сло ва, кле тве. – Бла го си ља ше нас покој -
ни отац: Дабог да ви, вели, сре ћа пје ва ла. 
– Кле ла е све кр ва: дабог да мања умр ла 
но што си се роди ла. 

дабог ме в. јабог ме. 
да-бок-сачу вај узре чи ца која нагла -

ша ва неко неу о би ча је но ста ње: да бог 
сачувај` – Да-бок-сачу вај каки је то грдан 
сој; в. пар лог, гра шка, дебел гу за, задр вен, 
изан ђа ти, лар ма ти. 

давањ ци ја ж ‘дава ње, изда так; порез’. 
– Стал но изми шља ју кое ка ке давањ ци је, 
не мош да им надаш џева па па да си још 
воли ки. 

дава ти даем несв. – Док је имо, даво 
сва ком. – А онај горе што нала же дреш 
виче: Давај! ║ дати дам св у изр. ~ души 
оду шка ‘раз ве се ли ти се, про ве се ли ти се’. 
– Кад наи ђу благ да ни, ондак дад не мо 
души мено оду шка, одмо ри мо, поча сти -
мо се, комен ди ја мо па и запје ва мо коју 
ко, на при ли ку, ону: очи мое ко у јесен 
гро жђе, због њиг миле девет села про ђе, 
девет села и девет пото ка, све због мога 
гара во га ока. – Даде ми Бог добру снау. – 
Дад ни му па шта бид не: и ако ти не вра -
ти, неш про па сти за толи ко. – Није му 
дано да се оже ни и оста сиђе лац. – То ти 
је, вели баба,  Богом дано. – Даде Бог. – 
Бог ти добро дао! 

давеж м ‘који при ча без мере, дави, 
гња ва тор’. – И он ти ондај уста не и поч не 
беја ги да чита здра ви цу, па оду жи јо ко зла 

годи на, гости се згле да ју, а дома ћи ну пре -
ки пље: Ти, Ста ни сла ве, скра ти, а ви, 
гости, извол те.  

дави ти давим несв ‘гуши ти’. – Немо 
ме више дави ти с тво јом муком, доста ми 
је мое; ~ се ‘губи ти живот давље њем’. – 
Није нико виђо кад је почо да се дави и 
уто пи се наки човек. 

давље ник -ика м ‘који је изгу био 
живот давље њем, уто пље ник’. – Кажу да 
е Пера Ради са вље ва, кад уда ри вода, с 
пра га вика ла име неког давље ни ка еда би 
ста ла про ва ла обла ка. – Немо то да те 
чуди: знаш како се каже да се давље ник и 
за-слам ку вата. 

дада ж ‘све кр ва (одм.)’ – Не могу ја, 
сејо, да ти дад нем док не питаш даду.  

дажби на ж в. даџ би на. 
даклем реч. ‘дакле’. – Даклем, да не 

бид не забу не: он је реко да ми Срби нема -
мо никог пре чег од Рва та, па ти сад виђи 
за-ким идеш. 

дако ‘да ако, не би ли’.  – Дако би дао 
Бог да и то доче кам, па потље не би жали -
јо д-умрем. 

дак та ти дак ћем несв ‘убр за но диса -
ти’. – Бија ше вру ћин чи на, ми, нако умо р -
ни, иде мо горе на ви ше с воло ви ма, а они 
весел ни ци дак ћу. 

дале ко прил ‘на вели ку даљи ну’. – Кад 
смо оти шли за ђевој ку, бија ше нас сва то -
ва мло го, па свад ба ри нису има ли места 
да ćед ну у прву собру, па кад смо пој ли 

Д



пече ње, они запје ва ше: при ја те љи, зашто 
не иде те, дале ко е вама путо ва ти. 

дали ја ж ‘више го ди шња укра сна биљ -
ка која цве та од маја до јесе ни’. – Баба 
мло го воље ла дали је. 

даљ ж ‘даљи на’; в. миље ти,  пре да -
ну ти. 

даљи на -ине ж ‘уда ље ност, одво је -
ност’. – Даљи на е, што кажу, мло га срца 
раста ви ла јел што е дале ко од очи ју бид -
не дале ко и од-срца; ║ даљ њи -а -е ‘уда -
љен, који није бли зак’. – Ми смо мено 
даљ њи род јел је наша чукун ба ба из њине 
вами ли је. 

дамар дама ра м ‘крв на жила, вена; 
пулс’. – И згод но видиш како му бије 
дамар на челу, кол ко се наćе ки ро. 

дама ра ти -а несв ‘пул си ра ти’. – Нека -
ко ми је то ђедо во љепо реч је при о ну ло и 
уко ре ни ло се, туј нак неђе, међу ребри ма, 
па одо нуд и дањ-данас дама ра; ║ дама ра -

ње с гл. им ‘отку ца ји срца; поре ме ћај 
срча ног рит ма’. – Пре ме тик ја неко дама -
ра ње вође у гру ди ма, па решик д-одем 
мено код-док то ра. 

дан м у изр. за дана ‘док је дан, пре 
мра ка’. – Гле дај, син ко, да стиг неш за 
дана, немо д-одоц ниш па да туцаш по 
помр чи ни; ║ дањом прил ‘током дана, 
дању’. – Не знам шта-во раде ова ђеца, 
ноћом врља ју кое ку ди је, ко глу ва керад, а 
дањом спа ва ју; ║  дању прил ‘и с т о ’ ;  в. 
прочешља[ва]ти; ║ дан-дањи прил ‘и 
данас као и некад’. – Дан-дањи сто ји, 
више куће, дуд који је мој пра ђед поса ди јо. 

дан га ж ‘оти сак, траг’. – Кад се онај 
канап умо чи у боју, ондак га затег ну, пову -
чу нави ше и пуште да пље сне по труп цу 
и ондак оста не дан га по којој се потље 
упра вља тесте ре. 

дан гу ба ж 1. ‘бес по сли чар, који губи 
вре ме, који оме та дру гог у раду’. – Пушти 
кра ју те дан гу бе, они не виде диље од 
носа; 2. ‘бес по сли че ње’. – Нај те жи је умор 
од дан гу бе, од таке умо р бе се никад не 

мош одмо ри ти; ║ дан гу би ца ж ‘губље ње 
вре ме на, бес по сли че ње’. – Он ти је мај -
стор за дан гу би цу: потр чи лези, потр чи 
ćеди, потр чи  једи и то му е посо и за да-
нас и за ćутра.  

дан гу би ти -им несв. – Немо те, ђецо, 
дан гу би ти на ваком дану: идте те поко -
сте Ста ни ће ви ну. – Пје ва ше Нада на свад -
би ћер ке, а суза јој сузу сти же: Бисе ни ја, 
ћери нај ми ли ја, ђе си била, ђе си дан гу -
би ла. – Вели Лисо: ко нас је клео није дан -
гу би јо. 

дан да ра м 1. ‘неча стан, рђав човек’. – 
Бежи од те  дан да ре, то чове ка виђе ло 
није, ко да се не ваља; 2. ‘лош пас’. – 
Нечи ја дан да ра се сму ца доље по-башчи.  

дан дов -ова м ‘лош пас, дан да ра’. – 
Ене га Крле, оте го се у ладу ко неки дан -
дов:  ни абе ра што сто посло ва има. 

дану ти данем св ‘пре дах ну ти, одах ну -
ти, одмо ри ти се’. – Кад смо ишће ра ли 
постат, ćедо смо мено у-лад да дане мо 
душом, па запје ва смо; в. сокак. 

дан це -ета ‘дно посу де, буре та’. – 
Уиђи, сине, у-кацу те пре ри бај дуге и дан -
це дрпа ром чет ком, па да е испе ре мо, нек 
бид не чиста, ско ро ћемо да кљу чи мо гро -
жђе (в. 16/4, стр. 58). 

дањом в. дан. 
дар м ‘поклон’. – За Божић је баба сви -

ма спре ми ла поне ки дар. – То ти је, син -
ко,  Бож ји дар; ║ дар чић -ића м дем; в. 
ђетин ци.  

дара  ж ‘тара, тежи на пако ва ња’. – Кад 
испа не вели ка дан гу ба а мали ћар, ђедо 
има ди ја ше оби чај да рек не: већа дара него 
мера.  

дар га ж в. тока ча. – Он смо та неку 
дар гу и мало е вали ло да га рас па ли ш 
њом.  

дари ва ти дари вам / дару ем (не)св 
 ‘уру чи ва ти дар’. – Њега је Бог дари во и 
паме ћу и љепо том; ║ даро ва ти дару ем св 
‘уру чи ти дар’. – Даро ва ше ђеве ра балу -
че ним ћили мом. 
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дари во с ‘дар, поклон’. – А чау ши 
изње ше дари во и поче ше да при ка зу ју ко 
е шта доњо од свад бе не даров ни не мла -
ден ци ма. – Вика ше нина Анка: дари ву се 
у зубе не гле да. 

дар мар м ‘неред, крш, лом’. – Кад наи -
ђо ше они раз бој ни ци, начи ни ше дар мар, 
а народ се раз бје жа, што вика ли: мили 
мои – куд кои. 

дар ну ти -нем св ‘додир ну ти, пип ну -
ти’. – Немој де да сте га дар ну ли да  не би 
са-мном има ли посла. 

даро ва ти дару ем св ‘(пре)дати дар, 
обда ри ти’. –  И ондак ти све кр ва даро ва 
мла ду; ║ дари ва ти дари вам несв ‘дава ти 
дар’. –  Дари ва га бога то за њего ву вред -
но ћу и што га е слу шо толи ке годи не; ║ 
дари ва ње с гл. им ‘све ча но уру чи ва ње 
покло на, даро ва’. – Сва ко ко на Вас крс 
уиђе у-кућу баба га дари ва вас кр шњим 
јај це том.  

даров ни на -ине ж в. дари во, поло жај -
ник. 

[даска] даске ж 1. – Скло ни де те даске 
да не оста ну на-киши; 2. ‘део плу га који 
при хва та и пре вр ће исе че ну земљу’. – 
Што гој више ореш, и даска и рао ник све 
сјај ни бид ну (в. 79/2, стр.513); ║ дашча -
ни -а -о ‘који је од даске’. – Наре ди јо 
дашча ни пар тос, није више земља у-кући; 
║ дашчи ца ж дем. – Наре ди ми јед ну 
дашчи цу на којој могу да ćецам лук; ║ 
дашчу ри на ж аугм. – Добро, чове че, што 
си рас то вр зо оне дашчу ри не по авли ји, 
очи ју ти тво јиг? 

дати дам св в. дава ти.  
даћа ж ‘пара стос, помен’. – Даће се 

изда ју за сед ми цу, два е сни цу и четре сни -
цу,  па  потље  на по-годи не и за годи -
шњи цу. 

даџ би на ж ‘држав ни наме ти, поре зи, 
дажби не’. – Д-идем у Гучу д-изми рим 
даџ би не, на вр ми гла ве стое, тек кад њима 
дад неш њино, ондак знаш на чем си. 

дашак дашка м ‘слаб ветар, повета -
рац’. – Тијо вре ме а вру ћи на, ниђе дашка 
нема. 

два е сни ца ж ‘два де се то днев ни 
помен’. – Морам д-идем у-Бре зо ви це, пре -
ка ђу ју тети Олги два е сни цу. 

два не ски ња ж ‘раки ја од два на ест 
гра ди’. – Добра ти ова себи ца, мора да е 
два не ски ња. 

два ред прил ‘два пут’. – Пре ћу так једа -
ред, па и два ред, е онда му рекок: ста ни, 
бре, с тим бре зо бра злу ком. 

две стак -ака м ‘буре од две ста лита -
ра’. – Поне сем му на кров вла шу љуте 
раки је, оне из рас то вог две ста ка, има јој 
пе-шес годи на, жута ко дукат, а по вру се 
ува ти јо ћенар, зати снем кочањ ком и дад -
нем жени да око грли ћа заки ти вла шу цве -
ћом; в. вучи ја. 

дви зан -ана м ‘ован од две годи не’. – 
Ако да Бог д-изми ри мо овај пут што смо 
поче ли да кал др ми мо, да се ишчу па мо 
јам пут и-ми из-бла та, оћу оног дви за на д-
испе чем на шиљ ку, да се пого сти мо; ║ 
дви шче -ета с ‘дво го ди шњи овчи ји брав’. 
– Виђи оно дви шче што сам купи јо јуче 
на ваше ру, друк чи је од овиг ова ца. 

дви ска ж ‘дво го ди шња овца’. – Све 
ћу дви ске д-оста вим за при плод, не зна 
се која е од кое љеп ша, 

дво[ј]ица м ‘дво ји ца, два мушкар ца’. 
– Знаш како се каже: јачи дво и ца но сам 
Радо ји ца. – А  рече но  је  и:  бежмо, ба-
бо, они су дво и ца, а ми смо сами; ║  
дво[ј]ичица м ‘два деча чи ћа’; в. бре ме, 
отпар ла ти, пудар, узму ва ти. 

дво ба нак -анка м  ‘нов ча ни ца од две 
бан ке’. – Даде ми лика дво ба нак и вели: 
еве ти, купи бол бо не. 

дво го дац -оца м ‘коњ ско грло од две 
годи не’. – Има ди ја смо ондак оне зека не, 
бија гу дво го ци, ко виле.  

дво е ни це ж мн ‘дувач ки инстру мент 
у обли ку две спо је не пара лел не цеви’. – 
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Жаре ти је, кад бија ше деч кић, сви ро у 
дво е ни це мло го згод но. 

дво же нац -нца м ‘који се два пут же-
нио’. – Он ти је дво же нац, с оном првом 
није  имо  ђеце,  а  ова дру га  му  роди ла 
трое.  

дво жу чан -чна -о ‘са два жуман це та’; 
в. јај це. 

дво кат -ата м в. адво кат; изр. дрве ни 
~. – Он ти се нешто петља, реко би е дрве -
ни дво кат; в. дрво.   

дво ко ли ца ж ‘кола на два точ ка која 
вуку воло ви’. – Отка чи јо зад њи трап и на 
дво ко ли цу нато ва ри јо плуг те оде д-оре у 
Радо ви ни. 

дво ли чи ти -им несв ‘пона ша ти се дво -
лич но’. – Ма пушти ти њега, тај дво ли чи 
ко нико. 

дво лич њак м ‘при твор на осо ба, лице -
мер’. – Пра во ти ка[же]м, не волим с тим 
дво лич ња ци ма д-имам посо, они ти јед но 
мисле, дру го збо ре, а тре ће чине, то су ти 
лоша ци, ко бла то. 

дво ри ти -им несв ‘ста ја ти и слу жи ти 
неко га из пошто ва ња’. – Наш весе ли отац 
никад није ćео на дан сла ве, но е пова -
здан дво ро госте и нут ко иг кое чим. 

дво у мљив -умљи ва -о ‘који се дво у -
ми, коле бљив’. – Немо да се уздаш у оно 
што  ти он обе ћа, он је дво у мљив, окре ће 
час вако, час нако, ко кре ја. 

 [дебел-] дебо -ела -о; в. аршин, пар -
ни ца, чир; ║ дебе љу шан -шна -о ‘који је 
пуни ји, поде бео’. – Про ђе ли вуди је један 
дебе љу шан  деч кић; ║ дебе љу шкас  -ста 
-о ‘и с т о ’ ; в. гуда. 

дебел гу за ж ‘дебе ла жена’. – Јој, кад 
поче она њего ва дебел гу за да цала, дабок -
са чу вај, пашче с маслом не би пое ло. 

дебло с ‘део дрве та од земље до рачве’. 
– Отку пљи ва ла задру га оро ва дебла, каже 
– то изво зи ли Тали ја ни ма. 

девен дел м у изр. од ~ ‘од дав ни на, од 
пам ти ве ка’. – Он ће ти испри ча ти о-девен -
де ла (1). 

деве та ти -ам ‘тући, мла ти ти’. – Ува ти 
Бла гое те га изде ве та, само што се није 
уван џо, при ćело му е мај чи мо млје ко. 

дедер узв. за под сти ца ње или запо ве -
да ње. – Дедер, бла го ђеду, скок ни те изва -
ди лад не воде из буна ра. 

дежме кас -ста -о ‘пуна чак, дебе љуш -
каст’. – Бија ше Љубин ко нако дежме кас 
и они жи, ал је умљо да начи ни што оком 
види. 

дези ра ж ‘врста кром пи ра’ – Оно јес 
да боље роди дези ра, не могу да кам кри -
во,  ал нема ком пи ра без месе ча ра. 

дека ти декам несв ‘јести пре ви ше’. – 
Вољо е весел ник да дека, очи му биле 
глад не. 

декле ма ци ја ж ‘реци та ци ја’. – Нау -
чи јо ти унук декле ма ци ју напа мет, има ју 
неку при ред бу. 

деко -а м ‘деда (одм.)’. – Мој деко е 
мене стал но гово ри јо: кад пора стеш, вели, 
кашће ти се. 

дела / дела де узв. као наред ба, зах тев. 
– Дела де, пушти кра ве да пасу. 

дела тељ м ‘рад ник’. – И на спо мен су 
му  тури ли да е, коно добар дела тељ,  слу -
жи јо за при мер свој око ли ни. 

дели ја м ‘сна жан, раз ви јен мушка рац’. 
– Знаш како е каза но, дели ја у мла дос, 
сиро ма под ста рос; ║ дели ца м ‘мали 
девер’. – Ка(д) сам ја дошла у ову кућу, 
онда ти је дели ца јаком пошо у-шко лу; в. 
бра ле.  

дело во ђа  м ̀ писар`.  – Маној ло Мило -
ва нов ти је у оно вре ме бијо дело во ђа у 
горач кој општи ни. 

дем бел дем бе ла м ‘нерад ник, лен шти -
на, џаба ле ба рош’. – То ти је оби чан дем -
бел: ништа да при вр је ди – ко да се не 
ваља. 

дем бе ли ја ж ‘земља нерад ни ка, лен -
шти на’. – Сви би шће ли љеба без моти ке, 
ко у земљи дем бе ли ји, ал то нема, бато 
мој, но мора д-озно јиш гузи цу. 
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дем бе ли са ти -шем несв ‘џаба ле ба ри -
ти; живе ти од нера да’. – Дем бе ли ше пова -
здан у ладу, пита ћу га на зиму, шта ће 
јести и ш чим ће се гри ја ти кад загу ди 
ćеве рац. 

дењак дењ ка м ‘све жањ, заве жљај’. – 
Јам пут за Божић начи ни ђедо дењак од 
два нес пру то ва и дае сви ма нама редом 
да га сло ми мо – нико ни д-опе пе ли.  

део ни ца ж `додељен зада так на кулу-
ку`. – Мене дадо ше део ни цу од педе сет 
метара у оном сај ма ну, све пањ до пања. 

депе ша ж ‘теле грам’. – Доње поштар 
депе шу, ми се ола ди смо, згод но пре цр ко -
смо, кад оно Ста ни мир јавља да е сти го и 
да е у путу добро про шо. 

депу ти рац -рца м ‘посла ник’. – Мом -
чи ла Милу ти но ви ћа ђед Милин ко ти је 
бијо при је рата депу ти рац. 

дерен џа ти -ам несв ‘дера ти се, ври -
шта ти’. – Немој де да се дерен џаш више 
док ти  нисам дошо тамо; ║ дерен џа ње с 
гл. им ‘ври ска, гала ма’. – Ајде, доста је 
било дерен џа ња, немој де више да сам вас 
чуо. 

дер ле -ета пеј ‘неста шно и раз ма же но 
дете’. – Напу шти ли оно дер ле, никог 
живог не заре зуе; ║ дер ли ште -ета с пеј 
‘дер ле’ – Виђе ли ти да оно дер ли ште не 
шће да каже ни добар дан? 

дер ну ти -нем св ‘сна жно уда ри ти’. – 
Дер но га Жар ко вако ода се и он се ско тр -
љо низ оба лу ко тру пац. 

дер ња ва ж ‘ври ска, кук ња ва, дре ка’. 
– Нека дер ња ва се чу доље у-Тра ше ви ћи -
ма, кад-тамо: има шта да видиш – горе 
гра ђе ви не у Дра га но вој авли ји.  

дерт  м ‘срџ ба, бес, љут ња’. – Шћео е 
да пук не од дер та кад су му јави ли да мора 
на веџ бу, а он није окро ви јо кућу.   

десет ка ж ‘раки ја од десет гра ди’. – 
Испе ко сам десет ку и поја че, таман кад 
се сла ди, д-има десет гра ди.  

десни -а -о ‘који је на десној стра ни’. 
– Узми ква ку за десна вра та; изр. ~ рука 

‘глав ни осло нац’. – Мене ти је мој унук 
десна рука, ватра жива, све оће, све му 
баста и ништа му није тешко. 

десни десни ж мн ‘тки во које покри ва 
врат зуба’. – Доби јо неку упа лу десни, не 
може ништа д-еде. 

дечак -ака м ‘мушко дете’. – Ста ри ји 
им  је  дечак,  а  она  е  мла ђа; ║ деча чић 
-ића / -ића м дем. – Роди ла два деча чи ћа 
– ко  дви је  јабу ке;  ║  деч кић -ића м 
‘дечак, мом чић’. – Кад је ста со у деч ки ћа, 
скол је ва ле  га  ђевој чи це,  ал он се загле -
до  у Наду и нијед на дру га га није зани -
ма ла. 

дешњак -ака м ‘во или коњ који се 
пре же с десне стра не’. – Кад му е бал ди -
со дешњак, он упа јан ти лева ка и ш њим 
изву че кола до на каон ско брдо, до Мујо -
ве кава не. 

диби дуз прил ‘начи сто, у пот пу но сти’. 
– Он ти је туј нак диби дуз пот пе ти јо. 

диваљ дивља -е; одр. дивљи -а -е ‘који 
је недру же ван, непри ла го дљив, осо ран’. 
– Ни с ким он не воли да збо ри, дошо 
нека ко сав диваљ и осо р љив, нит га мош 
пове сти ни поће ра ти. – Каже покој ни 
течо: тако ти је то кад дођу дивљи па 
ишће ра ју пито ме.  

диван -ана м ‘саста нак, раз го вор’. – 
Зими смо често пра ви ли диван, жене у 
јед ној соби пре ду, везу, пле ту, а ми у дру -
гој дива ни мо и пијуц ка мо по коју. 

дива ни ти дива ним несв ‘при ча ти, 
гово ри ти, рас пра вља ти’. – Ми се тако с 
вече ри иску пи мо па поч не мо дива ни ти; 
в. рођак. 

дивит м ‘пер ни ца са масти о ни цом’. – 
Додај де ми, дје те, дивит и арти је да пише -
мо Саву у вој ску.  

див ка ж ‘кафа од прже не ражи’. – 
Ондај ти била див ка, само вор ми раш, није 
то каве ни виђе ло. 

дивљак -ака м ‘реч ни шаран’. – Купи -
јо он за Никољ дан педе сет кила шара на, 
све дивља ци. 
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дивља ка ж ‘дивља воћ ка’; в. 
калемар[ски]. 

дивља чан -чна -о ‘недру же љу бив’. – 
Мло го е добар мла дић, ал дошо нека ко 
дивља чан, ни с ким се не дру жи, а нема 
ни ђевој ку. 

дивљи на -ине ж ‘нена се ље но под руч -
је’. – Њина кућа ти је сама у-оној дивљи -
ни, Богу иза ногу. 

дижи гла ва ж ‘уобра же на осо ба’. – 
Била ти Зора, кад је ђево ва ла, дижи гла ва, 
па јој спе во Деси мир песму: запје ва ла 
тица кос, наша Зора дигла нос / про ће ро 
би кола сје на испод носа њена. 

диза ти  дижем несв ‘поме ра ти на већу 
виси ну’. – Ене иг дижу сје но на кал кан; ~ 
у небе са ‘хва ли ти пре ви ше неког, нај че -
шће неза слу же но’. – Јед но вре ме га диза -
ли у небе са, кад се здом чо вла сти, виђе -
ше кол ко е сати, ал би доц кан. 

дизги ни / дизги не м / ж мн ‘ каи ше -
ви, каја си, који ма се упра вља коњи ма’. – 
Ако испу штиш дизги не из рукуј кућа ни -
ма, одо ше кола низа-стра ну, оде сва ка 
вашка башка; в. пови ле ни ти.  

дизлук дизлу ка м ‘доко ле ни це као део 
ста ре ношње (од чоје)’. – Дизлу ци су ти, 
дје те, доко ље ни це од сук на или чое кои -
ма су се земај ле оба ви ја ли листо ви од 
члан ка нави ше до коље на. 

дију ри на ж ‘накна да шума ру за изла -
зак на терен ради дозна ке за сечу’. – И 
нисам ти ја то ура дио да би избе го да пла -
тим дију ри ну шума ру, љеба ми и соли, 
сла ве ми мое, но нисам имо кад да дан гу -
бим д-идем у Гучу боз-тога. 

дика ж ‘лепо та, понос’. – Он ти је бијо 
дика и понос њине куће док се не оже ни 
с оном вешти цом што јој мај чи на гата и 
ортaчи ж-ђаво лом. 

дик то ва ти дик туе несв ‘дих то ва ти, 
зап ти ва ти’. – Кад Перо Миљој ков напра -
ви тишље рај, то дик туе без гре шке.  

дил бер м ‘момак, дра ги, дика’. – Пева -
ше она на-свад би код бра та: мој дил бе ре, 
куд се шећеш.  

диље прил ‘даље’. –  Нама е диље било 
ићи у-шко лу но њима.  – Вели ђедо: кад 
видиш непо ште не људе, бежи што диље 
од њиг, дале ко им лепа кућа. – Добар глас 
се дале ко чуе, а рђав још диље. – Не види 
тај диље од носа. 

[димити] -им несв а. ‘испу шта ти дим’. 
– Дими Вла до ва ћуму ра на, не мош про -
зор д-отво риш; б. ‘суши ти месо на диму’; 
в. про че вље; б. ‘пуши ти’. – Ене иг, ćеде 
под шљи вом, диме и дива не, а ни вла ша 
им није дале ко.   

[динар] м; в. искам чи ти, надр ља ти, 
потврд; ║ динар чић -ића м дем; в. тут -
ка ти.   

дин ка ж ‘врста гро жђа’. – У нашем 
вино гра ду у Бањи ци смо има ли некол ко 
гиџа дин ке и њу смо нај во ље ли д-еде мо. 

дин ста ти -ам несв ‘пола ко пећи, крч -
ка ти на тихој ватри’. – Нек се још мено 
дин ста. – Турим ја ону мато ру коко шку 
да се дин ста, нако испо ти ја, па потље оне 
кома де испо ку ем и, неш ми веро ва ти, није 
одво и ло од пиле ти не. 

дипле ж мн ‘дрве ни дувач ки народ ни 
инстру мент, двој ни це’. –  Сав се неке јаде 
напи ри јо, иско чи ли му дама ри по вра ту, 
реко би – дува у дипле.  

дипло -а м ‘онај који са напре за њем 
при ча као да дува у дипле’. – Онај дипло 
почо нешто д-еде оно што се не-једе. 

дирек дире ка м ‘дрве ни стуб’. – Она 
ти је глав ни дирек куће, није џабе каза но 
да жена држи три а човек један стуб от-
куће и да кућа не лежи на земљи него на 
жени (в. 85/3, стр. 532). 

директ прил ‘директ но, пра во, без око -
ли ша ња’. – И он ти њему скре ше директ 
у-очи пред они јем људ ма: кад гој смо тре -
ба ли нешто зај но д-ура ди мо, јал пут, јал 
водо вод,  јал  стру ју, ти си сабо ти ро и 
изву ко  гузи цу па смо ми за тебе поту ра -
ли леђа. 

дирин чи ти -им несв ‘ради ти напо ран 
посао’. – Дирин чи мо пова здан за мале 

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 117



паре, ал, шта ћеш, из ове се коже у-дру гу 
не може; в. гузо ња. 

дир ли ка ти дир ли чем несв ‘сви ра ти 
неве што’. –  Нада ри све кра ђаво те купи 
ови ма дво и ци сви ра ле, дир ли чу пова здан, 
про би ше гла ву. 

[дирнути] -нем св; изр. ~ у живац 
‘при го во ри ти неком тамо где је нај о се -
тљи ви ји, где нај ви ше боли’. – Скре са му 
Обрад, дир ну га у живац: шта-ш ти да ми 
при чаш о јуна штву кад си за вре ме рата 
дезер ти ро и кри јо се ко нека стри на Пер -
са док смо ми крва ри ли за отаџ би ну? 

диса ти дише несв ‘смр де ти’. – Кад 
про ђеш спо ред оне вабри ке тут ка ла, дише 
одо нуд, коњ би црко.  

дис тол -ола м ‘лек за сто ку про тив 
мети ља во сти’. – Дола зи јо нам вете ри нар 
и реко да оба ве зно дад не мо овца ма дис -
тол да иг очи сти мо од мети ља. 

дићи диг нем св; изр. ~ гла ву ‘охра-
 бри ти се’.  – Диг ни гла ву, бре, шта си се 
туј нак ску ку љи јо, није она једи на на свје -
ту; ~ руку ‘уда ри ти неког’. – Зар на оца 
да диг неш руку, црни сине, па да наву -
чеш про кле ство за вје ки вје ков, зар не 
знаш да е Бож ја запо вес: поштуј оца сво -
е га и матер сво ју, да ти добро бид не и да 
дуго пожи виш на земљи? 

дичан дич на -о ‘поно сан’. – Вели му 
ђед кад се поздра вља гу: немо д-обру каш 
наше дич но Дра га че во, но да бид неш вој -
ни чи на, на дику и понос целој род би ни.  

дје ва ти се дје вам се несв ‘ићи некуд, 
тра жи ти скло ни ште, уто чи ште’. – Ајмо и 
ми да се дје ва мо неђе, видиш да ће невре -
ме, оки сну ће мо ко миши. – Не знам, 
пуста, ку-ћу да се дје вам: нити могу овај 
зулум трпље ти више нит имам куд; ║ 
ђену ти се ђенем се св. – Није зна ла куд 
да се окре не и ђе да се ђене.  

дје те ђете та с в. ђетен це. 
[длака] ж; в. лиња ти се; ║ дла чи ца ж 

дем; в. про цје ди ти; ║ дла че ти на ж пеј; в. 
лињав; ║ дла кав -а -о ‘покри вен дла ком’. 

– Виш како ти је џем пер дла кав, ко да си 
њиме тима ри јо Зека на. 

длан м ‘уну тра шњи део шаке’. – Ово 
што стае под длан нема цену, то није на 
про да ју; изр. Док дла ном о длан ‘истог 
тре на’. – Док си дла ном о длан, про ђе 
живот, мој Дра ги ћу.  

до в. дол. 
до(л) дола м ‘доли на’. – Пева ше Јела: 

чувам овце све по доло ви ма, про ђе миле, 
оде  воло ви ма; ║ дочак доч ка м дем. – 
Ене иг овце доље у оном доч ку, напа сле 
се и пол је га ле; ║ дочић м дем. – Ајде да 
се нађе мо у оном дочи ћу испод цогољ -
ски јег кућа. 

до[ј]ити до[ј]им несв ‘хра ни ти сисом’. 
– Немо е сад зва ти, оста да дои дје те. 

доćе ти ти се -им се св ‘досе ти ти се’. – 
Чим је она вик ну ла да пожу рим, ома сам 
се доćе ти јо да тата није добро. 

доа ка ти -ам св ‘доћи гла ве, при ве сти 
паме ти’. – Мисли ли, мисли ли и сми сли -
ли како да му доа ка ју јел они не трпе да 
неко бид не памет ни ји од њиг шупљо гла -
ва ца. 

доба ви ти -им св ‘наба ви ти, при ба ви -
ти, купи ти’. – Доба ви јо сам све што тре -
ба за сла ву, само изутра д-одем цркви да 
пре ćе чем колач. 

доба вр ља ти -ам св ‘доћи тету ра ју ћи 
се, доте ту ра ти се’. – Попи смо пови ше но 
што е таман и на једви те јаде доба вр ља -
смо кући. 

добан да ти -ам ‘доћи без наја ве’. – 
Ćутра ће тешки свјет вође да добан да, 
тре ба то доче ка ти и опкра ја ти како ваља 
и тре буе, а јок како но драго. 

[добар] добра -о. – Он ти је добар ко 
добар дан; изр. ~ дан ‘поздрав при сусре -
ту’. – Кад ти каже „Добар дан“, ти отпо -
здра ви: »Бог ти добро дао« или »Добра 
ти сре ћа«. – Добар ко љеб; добро дошо 
‘поздрав при доче ку госта (а гост одго ва -
ра: Боље те нашо). – Добро дошо, добри 
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куме, добро дошо – добри ма, дабог да, 
дошо. 

доби так -тка м ‘при но ва у сто ци’. – 
Јутр ос смо дава ли алва лук за доби так, 
оте ли ла нам жуту ља вока, ко упис. 

[добити] доби јем св. – Доби ја даро ве 
и ваље ња са сви југ стра на док бија ше на 
поло жа ју, ал кад га про гла си ше за непри -
ја те ља држа ве и пар ти је, сви се уван џа ше 
и пуко ше кут кои, ни да се пита ју ш њиме, 
кад неко види, не сме ди ја гу. 

добош м ‘бубањ’. – Оде му чаир на 
добош. 

добри ца м / ж ‘добар, частан’. – Он је 
био добри ца, да га на рану при ви јеш. 

добри чи на м ‘добро ду шан, добро ћу -
дан човек’; в. замла та, оба гри ти. 

добри ша м ‘добре душе, честит’. – 
Покој ни Милан је био баш добри ша – 
како му и рече онај човек. 

[добро] -а с. – Не мош ти сва добра 
саста ви ти. – Стал но тајо пона вљо: ни у 
злу се не поку ди ни у добру не поне си. – 
Знаш како е каза но: добро чини, добр о ме 
се надај. 

добро до шли ‘поздрав при доче ку 
гости ју’. – Добро до шли, дра ги гости, каже 
им ђедо, а они њему одго ва ра ју: Боље ве 
нашли. 

добро до шли ца ж 1. ‘речи који ма се 
изра жа ва радост због сусре та’. – Течо 
раши ри руке и поже ље нам добро до шли -
цу: добро до шли, мили гости; 2. ‘чаша 
раки је која се држи руци при доче ку 
госта’ – Да подиг нем ову чашу, дра ги 
гости наши, и да ви поже лим добро до -
шли цу, и да ви Господ вашу љубав дана -
шњу и ваш труд узвра ти сва ким добр ом, 
а и ми ћемо се потру ди ти, с Бож јом помо -
ћу, да пам ти мо и да ви вра ти мо  на исти 
начин. 

добро љуб м ‘који љуби добро’. – Он 
је добро чињо целог живо та, добро чињо 
и добро доче ко и зато није само Дра го -
љуб него и добро љуб. 

добро чи ни тељ м ‘који чини добро’. – 
Због добро чи ни те ља нас Бог још држи. 

дова ти ти -им св ‘дохва ти ти’. – Диг ни 
то слат ко на шиво њер ђе не могу да дова -
те ђеца. 

[довести] -едем св. – Кад су мла ду 
дове ли до пред авли ју, поче пуц ња ва из 
пран ги ја ко да се зара ти ло; в. зама за ти, 
отле[н], тол мач. 

дове че прил ‘вече рас’; в. пле ти во, 
полег ну ти. 

дови ја ти се дови јам се несв ‘сна ла зи -
ти се’. – Дови ја мо се како зна мо и уми је -
мо да нека ко пре жи ви мо, да саста ви мо 
крај с кра јом, мено сто чи це, мено пиље -
жи, мено башчо ван лу ка, оре мо, сије мо, 
жње мо, коси мо, пла сти мо и ваздан кое -
шта. 

дови ка ти дови чем св ‘дозва ти’. – Про -
бо сам да га дови чем, ал ме није чуо; ║  
довик ну ти довик нем св ‘и с т о’. – Довик -
ни глу вом и намиг ни сле пом, исто ти се 
вата; ║ дови ки ва ти (се) -ају (се) несв 
‘дози ва ти се’. – И оне се поче сто дови ки -
ва ју пре ко пото ка кад тре ба нешто да доја -
ве јед на дру гој. 

дови тљив -итљи ва -о ‘сна ла жљив, 
вешт’. – Он ти је дови тљив, ко мачак: како 
гој да га бациш, тај би се  доче по на-ноге.  

довје ка прил ‘за сва вре ме на, зау век’. 
– Знаш како су гово ри ли наши ста ри: сва -
чи ја е сила за вре ме на, а Бож ја уви јек и 
дови је ка. – Није сва ка мука дове ка. 

довле прил ‘дов де’. – И пока зи ва ју ћи 
му шаком гушу, вели му у-очи: еве, довле 
си ми дошо. 

доге га ти (се) доге гам (се) св ‘доћи 
пола ко, с напо ром’. – Пра во ти кам: једва 
доге гак, при ти сле годи не, дје те мое; ║ 
доге гу ца ти -ам св дем. – Доге гу ца и онај 
ста ри на са шта пи ћом: оћу, вели, и ја да 
при по мог нем ову ствар па кол ко било. 

доге ља ти доге љам св ‘доћи геља ју -
ћи’. – Једва ми ова сига ва овца доге ља 
до-куће, мора да е нага зи ла на неки гло -
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го вак; ║ доге ље ца ти -ам св дем. – Доге -
ље ца смо нас дво ји ца нека ко до-цркве, а 
како ћемо се вра ти ти – виђе ће мо.  

догна ти -ам св ‘доте ра ти неког или 
нешто’. – И, ет, догна ше ме у бол ни цу, а 
ја им велим: ма немо те, ђецо, дан гу би ти, 
но спре мај те шта нема те; ║ дого ни ти 
дого ним несв пре ма догна ти; в. 
ишћер[ив]ати.     

дого дов шти ња ж ‘дога ђај’. – Кад је 
била та дого дов шти ња, онда ти није било 
без бо жни јег попо ва ко-во сад, и ондак ти 
је поп бијо све и свја у селу. 

дого ре ти -ори св ‘пот пу но изго ре ти’.  
– Е сад је, вели, дого ро луч до нока та. 

догра ди ти догра дим св ‘наста ви ти 
град њу неке гра ђе ви не до кра ја’. – Нака -
ник се нека ко да догра дим још јед ну собу 
ус-кућу, сти гла ђеца, вала Богу. 

догу зас -ста -о ‘нис тог раста, изра же -
не зад њи це, догу зак’. – Иде нако догу зас 
пра во вамо к нама и сми је се, он ти је 
стал но рас по ло жан и добар ко љеб, а 
народ ко народ, про зво га Гузан. 

догу зе ља ти -ам св ‘једва сти ћи’. – 
Једва весел ник догу зе ља до-куће.  

дода ва ти дода ем несв ‘уве ли ча ва ти’. 
– И дода ва ли ваздан кое шта, и што јес и 
што није, те испа де бозна кол ко крив; ║ 
дода ти -ам св ‘пру жи ти’. – Дода де ми тајо 
њего ву џоку, вели: узми, дје те, тре ба да 
пре ђеш пре ко пла ни не, може очас да се 
про ме ни вре ме.  

доди ја ва ти -ија вам несв пре ма доди -
ја ти; в. јарак; ║ доди ја ти доди јам св 
‘доса ди ти, дозло гр ди ти’. – Ови што се 
здом ча ше вла сти доди ја ше и Богу и наро -
ду. – Пје ва гу наше мла ди це: киша пада, 
тра ва расте, ал је годи на, моме милу црне 
очи, ал ми доди ја. 

доду ше реч. ‘уисти ну, ствар но, дои -
ста’. – Доду ше, нећу да гре шим душу, јес 
он потље реко да нису искре но ćедо чи ли 
но лага ли, и зато ће иг, вели, сти ћи казна, 

јел Бож ја запо вес каже да не сми јеш ćедо -
чи ти лажно на бли жње га сво е га.  

дођин -ина м 1. ‘дошљак, досе ље ник’. 
– Онај дођин из Ласца не збо ри с пола 
џема та, ћера неку сво ју поли ти ку, до под -
не мрзи  себе,  а  од под не цео свјет, несре -
ћа несрет на; 2. ‘дома зет’. – Ко му е крив: 
оће да живи у сиро ти њи, неће, вели,  да 
бид не дођин на мира зу. 

дођош м в. дођин. – Онај дођош отуд 
из Рват ске душе ван човек, види се да смо 
истог соја. 

дожи вље ти -вим св ‘доче ка ти’. – Да 
ми је, вели, дожи вље ти да се Веро љуб 
оже ни, не би жали јо д-умрем они час. 

[дозвати] дозо вем св. – Звао је кол ко 
га грло носи, ал га не-мога ше дозва ти; ║  
дози ва ти дози вљем несв пре ма дозва ти. 
– И он је дози ва ше одо нуд, ис поља, ал 
она  се  заби ла  у  кућу и ника ко да се 
озов не.  – Јула  и  Сибин ка ти се, кад 
затре ба ју јед на дру гој, дози вљу пре ко 
пото ка.   

[дозволити] дозво лим св. – Кад су га 
уап си ли, нису дозво ли ли ником од род -
би не да га поćе ти; ║ дозво ље ва ти -оље -
вам несв ‘дозво ља ва ти’. – Што му, бре, 
дозво ље ваш да ради тако нао па ко?  

дозе мљак м ‘први тру пац од земље, 
при зем ни део ста бла’. – Држа ли це су нај -
бо ље од дозе мља ка; в. ћутак.   

дозло гр ди ти -огр дим св ‘бити коме на 
вра ту, бити непод но шљив, доја ди ти’. – 
Доди ја и дозло гр ди онај бре зо бра зник 
што иште љеба пре ко пога че. –  Дозло гр -
ди јо е Богу и наро ду. 

дозна ка ж ’обе ле жа ва ње ста бла за 
сечу’. – Тре ба по неђе љи шумар да наи -
ђе, д-ура ди дозна ку с они јем њего ви јем 
чеки ћом. 

доја ви ти доја вим св ‘јави ти, оба ве -
сти ти’; в. зате ћи. 

доја ди ти в. дозло гр ди ти. – Доја ди ше 
ови ништа ци и Богу и наро ду. 
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доја ра ж ‘која доји мла дун це’. – Од 
сви југ сви ња нај о па сни ја е она доја ра: она 
ти про ва ли про шће кад се нај ма ње надаш. 

доклен прил ‘докле’. – Учи те љи ца 
Рај ка била пред пен зи јом а неу да та и пита 
Бошка пона вља ча доклен ће ићи у први 
раз ред, а он каже: Доклен гој ти бид неш 
ђевој ка. – Доклен гођ бид не људи, биће и 
оби ча ја. 

доко ле ни ца ж, обич но мн ‘чара пе до 
коле на’. – Ђевој чи ца ма с про ље ћа обу е -
мо доко ле ни це, спле те мо кики це, обу че -
мо сук њи це и блу зи це па изгле да ју ко леп -
ти ри ћи. 

доко ли ца ж ‘бес по сли ча ре ње’. – 
Немам ти ја вре ме за доко ли цу, имам сто 
посло ва, не знам ку-ћу при је д-уда рим 
гла вом. 

доко ли чар м ‘докон, бес по слен човек, 
бес по сли чар’. – Бежи од доко ли ча ра 
доклен те ноге носе и очи воде јер бо њине 
руке ђаво упо сли.  

доко ли чар ка ж. – Она Мика и ло ва 
доко ли чар ка и не ради ништа сем што 
води абро ве; в. абро ви. 

доко ли чи ти -им несв ‘дан гу би ти, бес -
по сли чи ти’. – Никад се не дру жи, бла го 
ђеду, с оним доко ли ча ри ма што доко ли че 
пред дућа ном, по кава на ма и што лура ју 
кое ку ди је ко глу ве куч ке, но се тру ди да 
нешто радиш, увек мож нешто да се при -
вр је ди, па кол ко било. 

докон -а -о ‘који је стал но без ика квих 
оба ве за, бес по слен’. – Кад човек од мали -
јег ногу нау чи да ради, он потље не може 
докон. – Знаш како се оно вели: докон поп 
и јари ће кршта ва. 

доко на ти -ам в. доко ли чи ти. – Доко -
на ју пова здан, видиш иг само како се пре -
ме шта ју из-лада у-лад. 

доко ни са ти -ишем несв ‘бити докон’. 
– Ове жене што су им људи пла те жни ци 
доко ни шу пова здан, иду јед не код-дру -
гиг, чапљи зга ју и пре вр ћу шоље. 

доко њак -ака м ‘нерад ник, лен шти на, 
докон човек’. – Пушти оног доко ња ка у 
бес тра га, ко ш њим дру гуе про ћи ће ко 
бос по-трњу ил ко онај цвр чак што е љети 
дан гу би јо па у-зиму гла до во. 

доко па ти се -ам се ‘сти ћи до циља’. – 
Да си ско чи ла у Мора ву, можда би се 
нека ко доко па ла оба ле и спа сла се, а 
пошто се уда де за-њега – спа се ни ја ти 
нема. – Да би да ми се ђеца доко па ју пар -
че та љеба, па после шта бид не. 

доко си ти доко сим св ‘завр ши ти коше -
ње’. – Једва доко си смо чаир, изра сла тра -
ва изнад коље на, какиг коље на, аман до-
поја са. 

доко тр ља ти (се) -ам (се) св а. ‘доте -
ра ти, при те ра ти котр ља њем’. – Доко тр -
ља смо нека ко онај тру пац до бан се ка; б. 
‘једва доћи’. – Једва се, на једви те јаде, 
доко тр ља смо до-куће.  

докрај чи ти -им св ‘при ве сти нешто 
кра ју, довр ши ти до кра ја’. – Докрај чи дер 
ову врсту д-идем да видим што ли оно 
риче кра ва ноли ко. 

докр чи ти докр чим св ‘завр ши ти крче -
ње’. – Ишће ра нас киша, не докр чи смо 
до-кра ја, мора мо чек ну ти, дако бље не. 

доку пи ти доку пим св ‘купи ти још уз 
већ посто је ће’. – Доку пи јо сам оно пар че 
земље до мог чаи ра; ║ доку пљи ва ти -
упљи вам / -упљу ем несв пре ма доку пи ти. 
–  Нема доста док не оста, купи ко човек 
довољ но, немо ко Срећ ко трча ти сва ки-
час  да доку пљи ваш. 

доку пи ти -им св ‘поку пи ти што је пре -
о ста ло’. – Одо ше да доку пе и оно што им 
је оста ло синоћ; ║ доку пља ти доку пљам 
несв пре ма доку пи ти. – Баба је стал но 
поме но доку пља ла ора се.  

доку су ри ти -усу рим св ‘довр ши ти до 
кра ја’. – Наи ђо ше Саво и Вла де с ора ња, 
те доку су ри ше оно јаг ње, ни гла ву џи ца 
иза њиг није оста ла. 

дола ма ж ‘део мушке гор ње оде ће, 
крат ки капут с дугим рука ви ма’. – Земај -
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ле се  носи ле сук не не гуње, потље поче -
ше шити шај ка не дола ме. – Саши јо му 
Жив ко Вили по вић дола му од чое: сто ји 
му ко-но при ши ве на; ║ дола ми ца ж дем. 
– Кад  сам пошо у-шко лу, тек ондак су 
ми,  први  пут, саши ли дола ми цу; в. се-
де вак. 

долап -апа м 1. ‘древ ни систем за 
навод ња ва ње’. – Долап се покре то с 
коњом и ондак се вода навра ћа ла кроз 
њиву па уćев бид не ко пла ни на; 2. ‘ста -
рин ска дрве на ста ла жа за оста вља ње судо -
ва’. – Начи ни јо ујко Милин ко долап за 
судо ве, нисам љеп ши виђо. 

доли ко ва ти -уе (не)св ‘при па да ти, 
одго ва ра ти угле ду’. – Обу ци се нако како 
доли куе дома ћи ну чове ку, немо, молим те 
д-идеш тако задру зи; в. ску ди ти.  

доли на -ине ж ‘нижи део њиве’. – У 
доли ни поле гла пше ни ца, оте жо јој клас; 
║ доли нак -нка м. – У оном долин ку поле -
га ле кра ве, једва иг углед нук; ║ доли ни -
ца ж дем. – Јес мала она доли ни ца, ал у 
њој роди купу са више но што нам тре ба; 
║  долин чи ца ж ‘и с т о ’ . –  Про ву кок се 
оном долин чи цом да ме не смо три твој 
тата. 

дол ма ж ‘сит но каме ње које се уба цу -
је у уну тра шњост зида’. – Кад смо зида -
ли пив ни цу, бијо дупли зид, с два лица, а 
изме ђу њиг се уба ци ва ла дол ма, дол ми ло 
се сит ним каме ном и мал те ром, ал се с 
места на место оба ве зно туро скро жњак. 

дол ми ти -им несв ‘уба ци ва ти дол му 
у зид’; в. дол ма. 

доља ж ‘улег ну ће на рав ном тере ну’. 
– Кад је кишна годи на, у-оној дољи жут -
не уćев, бид не му пре ко ви ше вла ге. 

доље прил ‘доле’; в. доњи, допар ла -
ти; ║ доље нак прил ‘и с т о ’ . – Доље нак, 
у Чач ку, има један дућан у ком има да се 
купи гали ца. – Вика ше баба: доље нак твр -
до, а горе нак висо ко; ║ доље на ке ‘и с т о ;  
в. дре ар. 

доље би ти (се) -им (се) св ‘пре хра ни -
ти се до жетве’. – Једва доље би смо до 
први јег сно по ва, а кад беше ома ли ло, вели 
ђедо: е, ђецо, љеб јести није ника ка, љеб 
пећи је мала, а љеб зара ди ти је нај ве ћа 
мај сто ри ја. 

дома ми ти дома мим св ‘при зва ти на 
неки начин, нама ми ти’. – Узми бучук са 
мено јар ме те дома ми овце у тор. 

дома ну ти дома нем св ‘домах ну ти’. – 
Кад је про ла зи јо спо ред њене куће, он јој 
дома ну вако руком а она њему одма ну. 

дома ћин -аћи на м ‘гла ва поро ди це’. – 
Није тамо било ни куће ни дома ћи на. – 
То е дома ћин пра ви, од њега тре ба учи -
ти; ║ дома ћин чи на м аугм; в. под у ча ва -
ти; ║ дома ћин ски -а -о; изр ~ кућа ‘часна, 
углед на, поште на кућа’. – Дома ћин ска 
кућа ти је она у којој се зна сва ки ред и ђе 
су чељад вред на и поште на; ║ дома ћин -
ски прил ‘како доли ку је дома ћи ну’ – 
Доче ка ли су нас дома ћин ски, не[ма]м шта 
да кам; в. домет ну ти, отпи ја ти. 

[домаћинство] с. – У дома ћин ству 
Вили па Доста ни ћа ис-Тури це ти је 
живље ло два дес и четво ро чеља ди и 
никад се нико ни с ким није спо реч ко или 
заме ри јо, ал потље наи ђе неко пога но вре -
ме да нико ни с ким не може часа да часи, 
но ћера сва ка вашка оба шка. 

дома ћи ца ж ‘жена дома ћи но ва’. – 
Кућу држи дома ћи ца, а дома ћин је туј на 
да се бри не о љебу насу шно ме; ║ дома -
ћи чин -а -о ‘који при па да дома ћи ци, који 
се одно си на дома ћи цу’. – Онај висо ки 
брко је дома ћи чин брат; ║ дома ћич ки -а 
-о ‘који се тиче дома ћи це’. – Дома ћич ки 
посло ви се виде само кад стиг ну на астал. 

дома ши ти -им св `досећи, дохватити` 
– Про бо он из зале та д-отки не јабу ку, ал 
није мого да дома ши. 

домет ну ти -нем св ‘дода ти, доту ри -
ти’. – Он је мло го ради јо ко мрав, а кад 
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му е чича домет но свое исе, пошто е бијо 
беж ђе тан, ондак је заку ћи јо дома ћин ски; 
║  доме та ти / доме ћа ти доме ћем несв 
‘дода ва ти, допри но си ти куће њу’. – Никад 
не сми јеш да ста неш, но стал но да доме -
ћеш, јел може буре да бид не вели чач ко, 
ал сва ке годи не кали ра, а ако не би доме -
ћо – јед ног дана би шобо та ло пра зно.  

доми ри ти доми рим св ‘завр ши ти, 
довр ши ти неки посао’. – Доми ри смо пла -
ште ње и жђе ну смо сје но, вала Богу, згод -
но нас послу жи вре ме; в. ваздан. 

доми сли ти -им св ‘сна ћи се, досе ти -
ти се, осми сли ти до кра ја’. – Моро сам да 
доми слим како да досто ве рим град њу ија -
ко е ома ли ло пара, јел ако ста нем на по 
пута, ништа нисам учи њо. 

домун ђа ва ти се -авам се несв ‘дошап -
та ва ти се, дого ва ра ти се; ћућо ри ти’. – 
Мено, мено па се, њиг двое, нешто домун -
ђа ва ју тамо у ћошку, кадар су се загле-
 да ли. 

дом ча ти се -ам се (не)св ‘доче ка ти се, 
доче па ти се; сна ћи се у сва кој ситу а ци ји’. 
–  Да га на гла ву бациш, на ноге би се тај 
дом чо. 

доне кле прил ‘у одре ђе ној мери, коли -
ко толи ко’. – То што он каже јесте доне -
кле тач но, ал не зна он целу исти ну зато 
што пуно кое шта кри ју ода њ. 

дон ле прил ‘дон де’. – Дон ле нека ко и 
дођо смо, ал одан ле, уз ону стран чи ну, 
једва на једви те јаде изње смо; в. одан ле. 

доњак -ака м ‘први, доњи сноп у 
крсти ни’. – Доњак може да пову че вла гу 
ако се оки ша, зато ваља пода њега под ба -
ци ти неку гран чи цу ил каке дрме зи не. 

[доњи] -а -е; изр. ~ веш ‘гаћ(иц)е’. – 
То би ти било исто ко кад би прљав доњи 
веш ижњо у авли ју; ~ камен ‘непо крет ни 
воде нич ки камен’. – Доњи камен сто ји у 
месту, а гор њи се окре ће и тако се меља -
вом доби ја бра шно (в. 26/3, стр. 000). – 
Имаш Доње и Гор ње Пла зи не, а имаш и 

Доњи и Гор њи Дубац, зато што су они 
доље а ови горе. 

допа да ти се -ам се несв ‘сви ђа ти се’. 
– Запје вај де, Маро, ону: ветар дува, шљи -
ве опа да ју / црне ми се очи допа да ју; ║ 
допа ну ти -нем ‘наћи се у нево љи, у 
тешком поло жа ју’. – Кад је ђедо допа но 
рана на Колу ба ри, пре ба ци ли га у вој ну 
бол ни цу и спа сли; ~ се св ‘сви де ти се’. – 
Они се раза би ра ли, па по сабо ри ма посма -
тра ли и допа ну ла им се наша уну ка, па 
јав ну ли да би дошли у неђе љу да пра ве 
пита ње; ║  допа сти -нем св у изр. ~ нево -
ље ‘доћи у тежак поло жај’. – Није нам 
ово први не да допа не мо нево ље; ~ шака  
‘пасти под нечи ју власт; доби ти бати не 
од неко га’. – Иć, кад ми само допа не шака, 
пока за ћу му ја како Муса дере јар ца. 

допар ла ти -ам св ‘брзо доћи, доне ти’. 
– Допар лај часком, мое дје те, јед ну тор -
би цу кру ша ка да пошљем ђеци доље у 
Чачак. 

доправ де реч. ‘заи ста, ако ћемо пра во 
рећи’. –  Доправ де, он није знао да тако 
пише у зако ну, ал, ако ћемо пра во, знао е 
како е радио његов ђед и његов отац.  

дора ни ти -им св ‘доћи рано, пора ни -
ти’. – Дора ни јо при је зоре, не-бија смо ни 
поу ста ја ли, он зове испрет-куће. 

дора сти -ем св ‘ста са ти, сазре ти за не-
што’. – Чим је дора сто, ома су га оже ни -
ли добр ом ђевој ком и, вала Богу, изро ди -
ше им се ђечи ца, све јед но дру гом до 
уве та. 

дорат м ‘коњ там но ри ђе дла ке’. – Вели 
Тимо ти је: и ја оћу и мој дорат може, ал 
ако Бог не да – џаба! 

доса ди ти доса дим несв ‘иза зва ти 
доса ду, доја ди ти, дозло гр ди ти’. – Доса -
ди ше ми  ове мач ке ти не: кад дође вако 
вебру ар, крма у чу пова здан; ║ доса ђи ва -
ти -ађи вам несв пре ма доса ди ти. – И он 
ти поч не д-облје ће око ње и да јој доса -
ђи ва сва ки дан и нај по тље је убе ди те 
побе же за-њега. 
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доса ља ти доса љам несв ‘дода ва ти со 
у нешто што је недо вољ но осо ље но’; в. 
ваљад; ║ досо ли ти досо лим св пре ма 
доса ља ти. – Боље оста ви ти несла ни је 
јело  него  пре со ли ти  јел  ласно е досо -
ли ти.  

досег ну ти досег нем св ‘дохва ти ти, 
при ву ћи; при мак ну ти’. – Кад је оно била 
попла ва, досег ну ла вода до гре да на 
ћупри ји, мало е вали ло да е одне се, ко 
што одње ону код Роси ног ора са; ║ досе -

ћи досег нем св ‘домо ћи се, досег ну ти, 
дости ћи’. – Не мош ти да досег неш докле 
је он, па да си још толи ки.  

доси ја ти доси јем св ‘довр ши ти сетву’. 
– Идок да доси јем њиву, запе ми јуче 
ćеме на. 

доско чи ти доско чим св 1. ‘ско чи ти на 
исту даљи ну’. – Сви су мисли ли да нико 
не мож да ско чи из-места ко Дра гој ло, ал 
Мико ја га доско чи ко од шале; 2. ‘узвра -
ти ти истом мером’. – Не дад не ти он њему 
дуван на вере си ју, ал му Миле доско чи: 
попе се на њего ву шта лу, наку пи јај ци у 
кор пу и одне се у дућан да трам пи за ду-
ван: тан за буп! 

досле прил ‘досад; некад, дав но, рани -
је’. – Кад се ćетим: досле смо носи ли све 
на обра ма чи, пре ко Кри ва(ј)е, није ти било 
ови је зго да ко-во сад. 

доспи ти / доспе ти -им /-ијем св 1. 
‘наћи пого дан тре ну так, улу чи ти при ли -
ку’. – Кад доспиш, наи ђи да мено про збо -
ри мо; 2. ‘ста са ти’. – Доспе ле му ћери за 
уда ју, ако бог да – биће весе ља. 

дости жан -жна -о ‘могућ, који се може 
оства ри ти’. – Јесте тешко, ал је дости жно 
ако се човек добро потру ди; изр. Прав да 
е спо ра ал дости жна. 

досто ве ри ти -им св ‘довр ши ти, дове -
сти до кра ја’. – Ако неко још није досто -
ве рио зад њи јарак, сви при тр че да му 
помог ну. – Комен ди ја Деси мир како му 
она, бак сем, каза ла: ил не почи њи, ил 
досто ве ри; в. вали ти. 

дотле прил ‘до неког вре ме на, до 
неког места’. – Док имаш, дотле чувај. 

дотр ка ти дотр кам св ‘дотр ча ти, доју -
ри ти; брзо доне ти’. – Дотр как да ви јавим 
да е умро ђедо Сре тен, да сте ви живи и 
здра ви, и да е сара на про ćу тра у два нес; 
в. кавен ли. 

доту ри ти -им св 1. ‘дода ти’. – Кад 
сиро ма човек бане у млин, ја му доту рим 
лопар-два више но што е доњо, севап је. 
– Ај д-оће д-испри ча поште но како е било, 
па ђене- ђене, но он доту ри три пут више 
и што јес и што није; 2. ‘пре ба ци ти до 
одре ђе ног места, посла ти, доста ви ти’. – 
Доту ри ми по ђаци ма ону алат ку што смо 
се здо го во ри ли. 

доће ра ти -ам св ‘доте ра ти’. – Доће ра -
ли су дрва и сад иг тре ба искра ти ти, ицје -
па ти и сло жи ти у суво ту. – Што вико онај: 
доће ра ло цара до дува ра; ~ до деве де се те 
‘дожи ве ти деве де сет годи на’. – Доће ро до 
деве де се те и усит ни јо десе ту бан ку; ~ се 
‘уре ди ти се, све ча но се обу ћи’. – Доће ра -
ла се ко да е пошла на-свад бу; ║ доће ран 
-а -о ‘доте ран, лепо сре ђен човек’;  изр. 
Доће ра ла се ко ерска мла да. 

[доћи] дођем св. – Доћи ће, веле, про -
ćу тра, да ти про ба ју вино. – Вала ви на 
части, па дођ те и ви кода нас; изр. ~ на-
свјет ‘роди ти се’. – Вала Богу, доче ка смо 
да нам уну че дође на-свјет;~ гла ве ‘осве -
ти ти се, упро па сти ти’. – Није мого више 
да га трпи, дошо му гла ве и гото ва ствар; 
~ из-дупе та у-гла ву ‘касно, тешко схва ти -
ти’. – Ништа он не зна ко брав, ал доћи ће 
му јед ног дана из-дупе та у-гла ву, па ће 
сва ти ти шта зна чи отац. – Нема од тог 
посла ништа, док њему дође из-дупе та у-
гла ву, про шо воз.  

доу шник м ‘пот ка зи вач’. – Та рђа од 
чове ка ти је доу шник кои е све свое рођа -
ке и при ја те ље отку ца во вла сти ма, а неки 
су боз-њега про шли муке Голог ото ка. 
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доц кан прил ‘касно’. – Чим си нако 
доц кан пошо, знао сам да нећеш доћи на-
ред; в. тести ја; изр. Доц кан Мар ко на 
Косо во сти же.  

доче ка ти -ам св ‘при ми ти, при хва ти -
ти госте’. – Идте, ђецо, те с-одмор те, тре -
ба ćутра доче ка ти и  послу жи ти госте, ако 
Бог да, биће иг пуна кућа; ║ доче ки ва ти 
-еки вам несв. – Весе ли тајо нас је стал но 
доче ки во раши ре ниг рукуј и испра ћо бла -
го си ља ју ћи: Сре тан ви пут, сре ћа ве 
испра ћа ла и сре ћа ве сре ћа ла, дабог да;  
║доче кан -а -о ‘пред у сре тљив, госто љу -
бив’. – А њего ва чељад су за при мер: не 
зна се ко е од кога бољи и доче ка ни ји, 
сви би да ти нешто учи не, да те пого сте, 
да ти помо жу што гођ, то нема нада ле ко; 
изр. Ко чека доче ка.  

доче па ти (се) -ам (се) св ‘дохва ти ти 
(се), доко па ти (се)’. – Виђе ће он шта ће 
му бити кад га ја доче пам. – Да ми би да 
се ова ђеца доче па ју сна ге, потље ће ваљ -
да бити рат ни је. – Ан се доче по вла сти, 
ома е окре но друк чи је. 

доче ти доч нем св ‘довр ши ти, окон ча -
ти, при ве сти кра ју’. – Једва доче смо ону 
њиву, бија ше згод но почо да пада сутон;  
изр. Боље не поче ти, него не доче ти. 

дошу ња ти се -ам се св ‘опре зно при -
ћи неком циљу’. – Дошу њо се под про зор 
и при слу шки во шта ми раз го ва ра смо, па 
ćутре дан брже-боље отр ча да нас отку ца 
у Удбу. 

 дра га ти -ам несв ‘мази ти, тепа ти’. – 
Кад су били мали, мај ка иг дра га ла и на 
кри ли ма љуља ла.   

дра го во љан -љна -о ‘добро во љан’. – 
Ђедо пита: има ли неко ко би бијо дра го -
во љан д-оде да напои сто ку; ║ дра го вољ -
но прил ‘добро вољ но, по сво јој вољи’. – 
Он је то дра го вољ но учи њо, нико га није 
ћеро, јок бра те.  

дра го љуп чић -упчи ћа м бот. ‘цвет Tro -
pa e o lum mai us (minus)’. – Обни ко ми дра -

го љуп чић не може бити боље, чини ми се 
да е сва ка бого вет на ćемен ка никла. 

дра го цве ће с ‘зао ва (одм)`. – Виђи, 
нано, шта ми је мое дра го цве ће изве зло, 
дабог да се усре ћи ла, дабог да јој се ручи -
це позла ти ле.  

дра мо сер -осе ра м ‘брбљи вац, који 
мно го при ча, а ништа не каже’. – Немо 
дан гу би ти с оним дра мо се ром, нијед на му 
не ваља циган ске паре. 

дран гу ли ја ж ‘сит на ствар мале вред -
но сти, непо треб на ствар’. – Оће рај ове 
дран гу ли је из авли је неђе те баци, само 
нам пра ве неред, а ничем не-слу же. 

драп прид. непром ‘све тла бра он боја’. 
– А она њена при ја, госпо ђа, обу кла блу -
зу драп бое, и костим на бра он, па бра он 
ташни цу и ципе ле, ко да е пошла на сабор. 

дра па ти се дра пам се несв ‘чеша ти 
се’. – Немо се  дра па ти ваздан, одр је кожу, 
него еве ти овај мелем те нама жи, има да 
те про ђе свра беж ко руком одњет. 

дра пе ра ж ‘дра пе ри ја, набо ра на тка -
ни на око про зо ра’. – Она е има ла екла не 
заве се на свим про зо ри ма, а са стра не и 
изнад дра пе ре. 

дра ске ла м 1. ‘ислу жен коњ, рага’. – 
Избо ри с јед ним кан ди да том су исто што 
и трка с јед ним коњом, који стал но сти же 
први, сем ако е така дра ске ла да ни соло 
одом не може да стиг не до циља; 2. ‘стар 
човек, који ради оно што није кадар’. – Ја 
сам ти, ђецо, сад ко нека дра ске ла: почо 
сам ово, ал видим и-сам да нисам кадар 
да доч нем. 

драт м ‘дрх тај, дрх та ви ца, дрх та ње’. 
– Чим га е ува ти ла драт, зна ла сам да ће 
да се раз бо ли. 

дра ти дерем несв ‘ски да ти кожу 
ножем са закла ног бра ва’. – Еве, са-ће да 
дере овна; ~ се ‘вика ти, дре ча ти’. –  Кад 
је чуо шта е било, поче се дра ти, чуло се 
до Веле са. – Виче, реко би га неко дере. – 
Немо се туј нак дра ти ко побје шњо, но 
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пола ко реци шта имаш. – Вик но да се 
дере, чуе се до Царе ви ћа; изр. Ђаво му 
кожу дере  

дрве ња ри ја ж зб ‘дрве ни наме штај у 
кући’. – Сву нам дрве ња ри ју Миро слав 
пре шмир гло и ова р бо, испа ло ко ново. 

дрвља ник -ика м ‘место на коме се 
нала зе дрва за ложе ње’. – Оста ми ćеки ра 
на дрвља ни ку, иди је уне си у кача ру, да 
не углед не ноге ноћас. 

[дрво] -ета с. – Неће он дрво наћи ни 
у шуми; ║ дрв це -ета дем. – И[ди]де, дје -
те, нашла ми кое дрв це да баба нало жи 
ватру; ║ дрве ни -а -о ‘који је од дрве та’; 
изр. ~ дво кат ‘неко ко неу пи тан гово ри у 
име осо бе која то од њега не тра жи’. – Ко 
е тебе шта пито, ниси ти његов дрве ни 
дво кат. 

дре аљ м ‘неу ре дан, прљав, поце па ног 
оде ла’. – Немо, бре, чове че, д-идеш како -
но драго, ко неки дре аљ, да про стиш, но 
се обри и обу ци чисто. 

дре ар м ‘мета ло стру гар’. – Раде 
Душан чин учи јо занат за дре а ра и запо -
сли јо се у вабри ци доље на ке у Чач ку.  

дре жда ти -им несв ‘дуго ста ја ти на 
јед ном месту, чека ти неког ко доц ни, дан -
гу би ти’. – Још ме питаш што сам љут: 
цео дан дре ждим вој нак ко кљу се за пра -
зним јасла ма чека ју ћи те. 

дре ка ж ‘гала ма или плач више деце 
или људи, дер ња ва’. – Нада до ше ђеца дре -
ку ко под коман ду; в. дре ка ло, пома ни та -
ти. 

дре ка вац -вца м ‘при ви ђе ње, утва ра, 
при ка за’. – При ви ђо Сава дре кав ца она -
мо, код гро бља, бијо се добро успро зо ри јо. 

дре ка ло м ‘дре ка вац’. – Она мо у 
Љесков цу се чу нека дре ка оно ве че ри па 
неко про ту ри абер да се поја ви ло дре ка -
ло; в. дре ка вац. 

дре ка ни ја ж ‘дре ка, вика, гала ма’. – 
Кад је оти шо нако пијан кући, не про ђе 
мло го чу се нека дре ка ни ја.   

дре но вак м ‘прут, штап од дре но ви -
не’. – Ако узмем дре но вак, неш ти лам -
па ра ти што ти на ум пане, но ћеш мено 
обу зда ти ту јези чи ну.  

дре но ви на ж ‘дрво од дрен ка’. – Знаш 
како е Мар ко цје ди јо суву дре но ви ну од 
девет годи на. 

дре нов ка ж ‘врста шљи ве’. – Нек при -
ча ко шта оће, ал од дре нов ке шљи во ви ца 
носи првен ство.  

дрењ м бот ‘дрво и плод Cor nus mas’. 
– А, вала Богу, Мило рад је цео живот бијо 
здрав ко дрењ; ║ дре њак -њка м ‘и с т о ’ .  
– Горе нак више Кара у ле има дрењака кол -
ко ош. – Кад бија смо ђеца, ишли смо с 
мај ком да бере мо дрењ ке, па нам од њиг 
мај ка кува ла пек мез и пра ви ла сок, све 
гово ри ла да  е то мло го здра во; ║ дре нов 
-ова -о ‘који је од дре на / дрењка’. – Дре -
нов прут ти је нај твр ђи, од њега су пра -
ви ли бича је. 

 дре чав -а -о ‘напа дан, упа дљив’. – 
Обу кла неку дре ча ву аљин ку ко нека 
шипа ри ца; ║ дре ча во прил. – Неке јаде 
шта гој купи бид не јој дре ча во, н-уми је 
д-иза бе ре нешто дун кли је.  

дре ча ти -им ‘ври шта ти, урли ка ти, 
дера ти се’. – Дре чи неко у Љесков цу, ко 
да се ува ти јо у гво жђа. 

дреш м ‘врша ли ца за стр на жита’. – 
Купи јо и Вла де оно мад дреш, сад смо рат, 
земај ле нисмо могли д-ишче ка мо кад ће 
на нас доћи ред за вршид бу. 

држав ни -а -о ‘који се тиче држа ве, 
који је у држав ној сво ји ни’. – Нисам оćе -
ко у држав ном, но у мом, ал држав ни слу -
жбе ни ци се пита ју ко да е њино, ништа 
што е то моја ђедо ви на. 

држа ли ца ж ‘дршка на некој алат ки’. 
– Кад је вади јо жилу, зап не на пре крет и 
сло ми ми нову држа ли цу на буда ку, кри -
вље  му  било  но  ишта,  а ја  му  велим: 
немо се ćеки ра ти, у њену гла ву (в. 15/1, 
стр, 57). 
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држа ти -им несв 1. ‘има ти нешто у 
рука ма’. – Ђедо е дав но оста вио плуг, а 
сад једва држи и каши ку; 2. ‘гаји ти, одга -
ја ти’. – Држа ли су они и по десет кра ва, а 
сад им је мло го и она јед на;  изр. ~ до себе 
‘бити пре по тен тан,  супер и о ран’. – Он ти 
држи до себе, сав се начи њо важан, нако, 
ко усран голуб; ~ кон це у рука ма ‘вла да -
ти ситу а ци јом’. – А нема код чиче лаба -
во,  још он држи кон це у њего ви јем рука -
ма; ~ у гла ви ‘добро пам ти ти’. – Још он 
све држи у гла ви ко да нема осам де сет; ~ 
се ‘бити вита лан (о ста ри јим осо ба ма)’. – 
Држи се он, ал вели да му није јасно што 
почи ње да забо ра вља; ~ у сили ‘гор ди ти  
се, поно си ти се’. – Држе се у сили, а не 
зна ју да ће и њино про ћи, ко-што е про -
шло и гориг но што су они; ║ држе ћи  гл. 
прил. – Цео дан бра смо јабу ке држе ћи 
руке нада се, сад не знам да су мое; ║ 
држе ћи -а -е ‘који добро изгле да, здрав, 
вита лан’.  – Наку цо  ђедо седам де сет ље-
та,  ал  још  држе ћи,  не би му дао ни 
шесет. 

дрја ти -им несв ‘ста ја ти уза луд, звр -
ја ти пра зан’. – Све нам шта ле по селу дрје 
пра зне, а некад су биле пре тје сне кол ко е 
бра ва било. – Ене ти и задру жни дом дрји 
пра зан. – Дрји ко коњ за пра зним јасла -
ма; ║ дрји ти -им несв ‘уза луд но чека ти, 
дан гу би ти’.  – Дрјим   вође  докон од   ју-
тр ос,  а  њега  нема  па  нема;  в.  оки ша -
ти се. 

дрје ма ти дрје мам несв ‘нала зи ти се у 
полу сну’. – Дрје ма ко свра ка на југо ви -
ни; ║ дрем ка ти / дрјем ка ти несв пре ма 
дрем ну ти. – Дрем ка ђедо, а ђеца се сми ју 
кад клим не гла вом; ║ дрем ну ти / дрјем -
ну ти -нем св ‘мало при спа ти (на опре зу)’. 
– Дрем ни, сине, мено, зау ва ри ца е, умо -
ран си.  

дрје меж м ‘сањи вост, поспа ност’. – 
Ува ти ла ме дре меж, не могу очи д-отво -
рим ласно; ║ дре мо ван / дрје мо ван -вна 

-о ‘дре мљив, поспан’. – Пође кад се у жур -
би, нако дре мо ван, скр џу мам те награ и -
шем. 

дрје ши ти дрје шим несв ‘одве зи ва ти’. 
– Дрје ши, дје те, тај џак д-изру чим бра -
шно у наћ вар. – Дре жде, дје те, онај коно -
пац па га доне си вамо; в. ода пе ти. 

дрке ља ти -ам несв ‘детаљ но пре тре -
са ти и испи ти ва а ти’. – Дрке ља ше ме у 
мили ци ји уздуж и попре ко, а ја им велим: 
људи, тај што ме оцин ка ри јо је мизе ри ја 
и рђа од чове ка, све је изми сли јо да би 
вам се додво ро; ║ дрке љи са ти -шем несв 
‘и с т о ’ .  –  Они једи но зна ју да дрке љи -
шу поште не људе и да им тру ју живот.  

дрк та вац -авца м в. дрк та ви ца. 
дрк та ви ца ж ‘дрх та ње’. – Кад дуну 

она сапан ђе ла, а ми пор ђа во бија смо обу -
че ни, ува ти нас дрк та ви ца, цво ко ћу нам 
зуби, усне нам помо дре ле, руке се згод но 
тре су, стро ба нас је било погла ти. 

дрк та ти / дрк ћа ти -ћем несв ‘дрх та -
ти’. – Што дрк ћеш, дје те, је л те стра ил 
ти је зима; ║ дрк та ње с гл. им. ‘дрх та ње’. 
– Бија ше се Ружи ца упла ши ла кад је виђе -
ла ону што се не поми ње, па е ува ти ло 
дрк та ње, дрк ти ко прут. 

дрли ја ж ‘посно, нерод но земљи ште’. 
– Ма има ју они те дрли је кол ко ош, ал туј 
сла бо шта мож да роди. 

дрља ж ‘жена избу ље них очи ју’. – 
Бија ше се она дрља нешто ужљу ти ла; ║  
дрљав -а -о ‘вели ких избу ље них очи ју’. 
– И он ти, нако дрљав, поче да се нешто 
клин чи, д-изви неш, и да се вали како е он 
мло го више учи њо за село од сви југ нас.  

дрља ти дрљам несв ‘вла чи ти, рав на -
ти и сит ни ти узо ра ну земљу дрља чом’. – 
Он зака чи јо дрља чу и оде да дрља ону 
моју башчи цу, па ћу му ја то нека ко накна -
ди ти.  

дрља ча  ж ‘напра ва за рав на ње и сит -
ње ње узо ра не земље’. – Вика ше покој на 
Сто јан ка: могу да спа вам и на дрља чи, 
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само  да  су зуп ци окре ну ти нани же; в. 
гру два.  

дрљи ти се дрљим се несв ‘гле да ти 
избу ље но, раз ро га че них очи ју’. – Шта се 
тебе тиче што се ја дрљим; в. дрљо. 

дрљо -а м ‘буљав човек’. – Иде онај 
дрљо, очи му ко соли ри, и нешто зве ри 
нис-пут.  

дрма ти -ам несв 1. ‘кли ма ти, љуља ти 
(нешто што сто ји усправ но). – Немо дрма -
ти астал, оба ли ћеш вла шу; 2. ‘вла да ти, 
има ти моћ’. – Ови горе што дрма ју држа -
вом нису гадљи ви на под ма зи ва ње; ║ дрм -
ка ти -ам несв дем ‘љуљ ка ти’. – Нава ди -
ла дје те и сад неће да заспи док га неко 
мено не дрм ка; ║ дрм ну ти -нем св 1. ‘бла -
го затре сти’. – Дрм ни мало ту кру шку, 
ома ће нај зре ли је д-опа ну; 2. ‘сна жно уда -
ри ти’. – Кад он рече да е забо ра ви јо јопет 

да напи ше дома ћи зада так, учи тељ му 
дрм ну шамар чи ну – није знао шта га е 
сна шло; ║ дрму са ти -ам несв ‘неко га 
ухва ти ти за реве ре и про тре са ти’.  – Ува -
ти га за кран глу од гуње, поди же га мено 
и поче да га дрму са и вели: слу шај шта 
ти ка[же]м: ако то ура диш још јам пут, 
поби ћу те у  ову кал др му до коље на; ║ 
дрму ља ти -ам несв в. дрму са ти. – Ува ти 
га за раме на и поче да га дрму ља па му 
вели: ако те још јам пут ува тим у кра ђи, 
пре би ћу те ко вола у купу су. 

дрма тор м ‘који вла да и има вели ки 
ути цај’. – И он ти је посто, веле, неки 
дрма тор и од ондај ни онај човек ни помо -
зи Боже: откад је посто вели ка зве р ка, оси -
ли јо се и више не гле да на нас, сит не рибе, 
то му дође испод-части.  

дрме зи на ж ‘пре зре ла, касно поко ше -
на и саде ну та тра ва’. – Спре мим овим 
моим буши на ма за-зиму мено дрме зи не 
и то једва, ишчи ље ла сна га, не вре ди. 

дрм си ти -им несв ‘нешто при ча ти без 
сми сла’. – Ма пушти га, молим те, видиш 
да само  дрм си ко баба у боле сти. 

дрн дар м ‘вла сник дрн да ре, вуно вла -
ча ре’. – У Гучи то ради јо Љубо дрн дар, 
имо рад њу више суда, кад окре неш горе 
ка Дупља ју и Кра ва ри ци. 

дрн да ра ж ‘вуно вла ча ра’. –  Кад се 
вуна опе ре, одне се се у дрн да ру те се дрн -
да,  (уре ди); после жене, на пре ли ма, то 
пре ду, при па шу куђе љу на пре сли цу, 
опљу ну она три прста што вучу жицу, а 
дру гом руком врте вре те но и намо та ва ју 
пре ђу. 

дрн да ти -ам несв 1. ‘вла чи ти вуну’. – 
Ене бабе у-згра ди, дрн да вуну; в. дрн да -
ра; 2. ‘гово ри ти ван теме, дуго и досад но, 
брбља ти’. – Тај може да дрн да љет њи дан 
до под не. 

дрн даћ -аћа м ‘пацов’. – Ува ти јо се 
ноћас у гво жђа дрн даћ, неш ми веро ва ти, 
воли ки је бијо. 

34. ДРЉАЧА: 1. ШИПКА, 2. СОНИЦА, 3. ЗУБАЦ 
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дрни ло с ‘човек који се очас наљу ти 
и почи ње да се дере’. – Успрем де те то 
што сте рас то вр зли, ако вам бане онај 
дрни ло и затек не овај коро ваш, биће бела -
ја; ║  дрно ван -вна -о ‘који се лако наљу -
ти и поч не да гала ми’. – Није он дрно ван 
ил нека прзни ца, но дошо нако меро да -
ван; ║ дрно вит -ови та -о ‘пла хо вит, склон 
сва ђи’. – Добра е рад ни ца она њего ва дру -
га жена, не могу да рек нем кри во, ал, бра -
те, дрно ви та да-бок-сачу вај; в. рога. 

дрну ти се дрнем се св ‘наљу ти ти се и 
раз га ла ми ти’. – Кад се он дрну на уку ћа -
не, били су мањи од мако вог зрна; в. гур -
ну ти. 

дроб м а. ‘изну три це закла не живо ти -
ње’. – Он ти бра ва зако ље док си треп но, 
очас изва ди дроб и иште шиљак да наби -
је брав че и да га усо ли; в. зако па ти; б. 
‘сто мак, трбух’; в. набу ши ти. 

дро би ти -им несв 1. ‘сит ни ти, мрви -
ти’. – Често нам нана дро би ла муру зни цу 
у млје ко, бија ше нам сла ђе од шеће ра; 2. 
‘брбља ти, при ча ти без сми сла, непо ве за -
но’. –  Кад она поч не да дро би неке без -
ве злу ке, глај ку-ћеш; ║ дро бље ње с ‘јело 
од куку ру зног хле ба удро бље ног у вру ће 
мле ко’. – Кад нам баба удро би муру зни -
це, ми то зва ли дро бље ње. 

дро ља ж ‘жена ниског мора ла, одба -
че на од дру штва’. – Она дро ља при ча о 
поште њу, не могу ш њом д-имам посла, а 
мало е вали ло да јој скре шем у-очи неке 
ства ри. 

дро љо -а м ‘рђав човек’– Наи ђе онај 
дро љо и поче он нешто да при ди куе, док 
му Мило рад не скре са у очи: покри се 
уве ти ма, боље би ти било. 

дром бу ља ж ‘метал на спра ва за сви -
ра ње усти ма и трза њем прста’. – Умљо е 
он, кад је бијо млад, мло го згод но да сви -
ра у сви ра лу и у дром бу ље. 

дро ња ж ‘поце па на крпа, рита, изно -
шен одев ни пред мет који није за изла зак 

већ за рад у пољу или шта ли’. – Дај де ми 
каку дро њу д-окре нем пржу љу да ми се 
не опа ли брав че. 

дро њо -а м ‘човек у дроњ ци ма, рита -
ма’. – Дро њо један дро ња ви, ко да немаш 
шта д-обу чеш; ║ дро њав -а -о ‘који је у 
дроњ ци ма, рита ма’. – Иђа ше весе ли Пињо 
дро њав целог живо та. 

дро ћи ти -им св ‘пасти, тре сну ти’. – 
Бија ше уда ри ла нека лапа ви ца и ја ти се 
ошљи гам и дро ћим кол ко сам дуга чак. 

дроџ га вац -авца м ‘снег поме шан с 
водом, бљу зга ви ца’. – Нај го ра ти је ођа 
по дроџ гав цу, ем је лад но, ем си мокар ко 
миш. 

дроџ га ви ца ж ‘непо го да, невре ме, 
дроџ га вац (в.)’; в. врлет. 

дрпа ра ж 1. ‘гру ба чет ка за риба ње’. 
– Кад дрпа ром пре ри баш брв на, жуте се 
ко восак; 2. ‘жена сло бод ни јег пона ша -
ња, која се не бра ни од мушких пону да’. 
– Она ти је опа сна дрпа ра, ш њом ти није 
само онај што није имо кад. 

дрпа ти дрпам несв 1. ‘риба ти гру бом 
чет ком, дрпа ром’. –  Кад потро ши мо сир, 
ми риба ћом чет ком дрпа мо чабри це, и кад 
иг добро издр па мо, ондак иг опе ре мо вру -
ћом водом и пре вр не мо иг да се добро 
оце ди она вода; 2. ‘при сва ја ти, кра сти’. – 
Ови демо кра те дрпа ју мло го боље од сво -
јиг учи те ља; 3. ‘гру бо сти ска ти девој ку, 
жену’. – Кад су изи шли у мрак, он поче 
да је дрпа за зад њи цу, а она се бак сем 
побу ни; ║  дрпа ње с гл. им ‘кра ђа, пљач -
ка’. – То ти је рас пу ште на бан да: после 
њиног дрпа ња у вабри ци су оста ли голи 
зидо ви; ║ дрпи са ти -шем несв ‘кра сти’.  
– Док је било оно при је, дрпи са ше сви по 
мено, а сад дрпи шу само неки, ал по мло -
го не зна ју ћи, јад ни ци, да е оте то про кле -
то; ║ дрпи ти -им св ‘при гра би ти, оте ти, 
при сво ји ти,  укра сти на брзи ну’. – Дрпи -
ше весе лом Мило ми ру нов ча ник на желе -
знич кој ста ни ци, није имо ш чим да купи 

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 129



кар ту, те морад не да се врне кући; ║ дрп -
ну ти -нем св ‘укра сти’; в. има ти. 

дрти на м / ж ‘ста ра, боле сна и изра -
ђе на осо ба или дома ћа живо ти ња’. – И 
она дрти на доба ци нешто бре зо бра зно 
оној жени, могла би му уну ка бити, а она 
се забе зек ну и пла ну у лицу; в. матор.  

друг м ‘испи сник; рат ни друг’. – При -
чо му ђедо да е с јед ни јем дру гом  про шо 
и Кума но во, и Бре гал ни цу, и Цер и Колу -
ба ру. 

дру га ж ‘испи сни ца, при ја те љи ца, 
дру га ри ца’. – Саста ле се дру ге и ćети ле 
се мла до сти.  

дру ге нац -енца м ‘дру ги рој’. – Изле -
ћо ми јутр ос и дру ге нац и пао на кру шку, 
те га савик лако.  

[друговати] -ујем несв. – Ми смо ти 
дру го ва ле и ко ђевој ке и потље вамо кад 
смо  се  уда ле,  пошто смо јопет биле 
убли зу. 

дру жли ца ж ‘веће вре те но на које се 
спре да ју две или више жица’. – После кад 
опре де мо, ми пре ђу с вре те на смо та мо у 
клув чад, па ако ћеш дебље пре ди во да ти 
бид не, ондак са два или три клуп че та 
здру жиш кра е ве те пре пре даш на дру жли -
цу; в. спре да ти. 

дру ка ра м ‘доу шник, жбир’. – Он ти 
је, несре ћа несрет на, бијо глав на дру ка ра 
у нашем кра ју и мло ги ма е зла нањо, ал 
све Бог види: како е ради јо, нако е и доче -
ко – саде нема пак че за шта да г-ује де. 

друк чи је прил ‘на дру ги начин, дру -
га чи је’. – Ондак је тако вре ме наи шло, 
није се могло друк чи је па то ти је, ал јопет, 
з Бож јом помо ћи, пре др је смо нека ко. 

друм м ‘пут’. – Знаш како беше она: 
море, Мар ко, не ори дру мо ва, а он њима 
– море, Тур ци, не газ те ора ња! изр. Што 
на ум – то на друм. 

дру штво с ‘пче ли ња зајед ни ца, 
кошни ца’. – Вала Богу, сва су ми дру штва 
згод но изи ми ла и јака су, ако бид не меди -
јо багрен, биће меда. 

дрчан дрч на -о ‘који штр чи, који неће 
„у бра зду“, само све стан’. – Он ти је бијо 
дрчан и зато га ови нису мири са ли. 

дршка ж ‘руко хват алат ке’. – Пола ко, 
шта си навро, сло ми ћеш ту дршку па шта-
[ће]ш потље (в. 6/1, стр. 000). 

дуб дуба   м бот ‘вари је тет хра ста Que -
r cus robur, лужњак’. – Бија ше у Радо ви ни 
један дуб, нису могла тро и ца да га обу ва -
те; изр. Мала ćеки ра вели ки дуб пова ли; ║  
дуп чић -ића м дем. – Кад бид неш про ре -
ђи во овај шума рак, онај дуп чић на оба ли 
оба ве зно  оста ви,  нек  расте  да  држи 
оба лу. 

дубач -ача м ‘гво зде на алат ка за дубе -
ње дрве та’. – Имо Јеро ти је дубач и ско -
блу, ш њима е дуби јо дрво кад затре ба. 

дуби рог -ога м ‘рог на ста рин ској кући 
кро ви ња ри који је поби јен у земљу’ (1).  

дуби ти1 -им несв ‘ста ја ти на гла ви’. – 
Мош ти да дубиш на гла ви, сад ти нико 
више не веруе; ║ дубе ћи -а -е ‘који сто ји 
вер ти кал но’; ~-е тесте ре. – Кода нас 
узду жно тесте ре пође ко зове дубе ће; в. 
тесте ре. 

дуби ти2 дубим несв ‘копа ти рупу у 
земљи или у дрве ту’. – Да виш ти како 
тица дуби дупљу ко да има тишљер ски 
алат. 

дубље с ‘пре део, про стор на коме 
расту дубо ви (лужња ци)’. – Кад је Милое 
у  Аме ри ци  испри чо  да  ауто бус  иде 
два пут днев но из Чач ка на-Дубље, Мла -
до мир, кои је из роп ства оти шо за Кле -
вланд, мишљо да овај пра ви про па ган ду, 
па реко Обра ду: „Добар ти је овај зет, ал 
сла га да ауто бус иде на-Дубље; да рече 
»до Арсе ни је ве воде ни це«, па да му чоек 
пове руе, ал шта ћемо сад уз ону оба лу 
нави ше, туј су и воло ви једва извла чи ли 
кола.“ 

дубо ви на  ж  ‘хра сто ви на’. – Ова брв -
на сам истру го од оне  дубо ви не  из  
Орлов ца.  
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дувак -ака м ‘вео који носи мла да на 
вен ча њу’. – Кад се уда ва ла Миљ ка, има -
ди ја ше леп изве зен дувак.  

дуван -ана м бот ‘Nico ti a na taba cum’. 
– Има ли су они кесу за дуван, па арти ју у 
коју сави ја ју дуван, па труд и чак мак; ║ 
дуван чи на ж аугм пеј; в. оста ви ти, црка -
ви ца;  ║ дуван ли ‘који је боје сувог дува -
на’. – Саши ла му Јула кошу љу нако лепе, 
дуван ли бое. 

дува ни ти дува ним несв ‘снаб де ва ти 
дува ном, цига ре та ма’. – Ми редов но ђеда 
дува ни мо, сва ко јутро уз каву и раки цу 
доне се мо му пакло цига ра, то ти је закон 
јел је он цео живот кућио и ску ћи јо. 

 дуван џи ја м 1. ‘трго вац дува ном’.  – 
Про да во он и дуван у дућа ну, напо љу има -
ла мај ли ра на табла с кру ном, писа ло 
„Про да ја дува на“; 2. ‘пушач’. – Бијо е 
дуван џи ја, није мого часа да часи без 
дува на, прсти и брко ви му били стал но 
жути од оног дима. 

дувар м ‘зид’. – Немо се осла ња ти о-
дувар, окре чи ћеш џем пер; изр. И дувар 
има де уве та. 

дуг м ‘позајм љен новац или ствар’. – 
Вика ше ђедо, Бог да му душу про сти: 
ђецо, никад се не заду жуј те, сем не дај 
Боже, нека ви прва бри га бид не да ником 
ништа не дугу е те, јел дуг је рђав друг. – 
И кад кућа изго ри, дуг не изго ри. – При ја -
тељ ство пре ста је нође ђе почи ње дуг. – 
Речи не вра ћа ју дуг. 

дуга ж ‘више бој ни лук на небу после 
кише’. – Потље кише, кад иза обла ка про -
гри је сун це, поја ви се дуга. 

дуга ж ‘дашчи ца за буре или кацу’. – 
Дуге на каци су биле од расто ви не, а обру -
чо ви бре зо ви (в. 16/2, стр. 60); ║ дужи ца 
ж дем. – Начи њо Срећ ко Ћопо бурен це 
од три-кила, дошле му вои шне дужи це. 

дуга чак -чка -о ‘дуг, вели ке дужи не’; 
║ дугач ки -а -о одр; изр. ~ запи ња ча 
‘дугач ка мот ка која се увла чи у отвор на 
зад њем кра ју раз бо ја и не дозво ља ва да 

се тка ње само одмо та ва’. – Има на раз бо -
ју дугач ка а има и крат ка запи ња ча; дугач -
ка ‘непо ме ни ца, зми ја’. – Виђек у Ридо -
ви ма   ону   дугач ку  што  се  не   поми- 
 ње: има ла е, неш ми веро ва ти, ко ода вле 
дон ле.  

[дугме] дуг ме та с. – Кад при ши ваш 
дуг ме, оста виш мено лаба ви ји конац, 
потље лашње заков ча ваш; ║ дуг мић -ића 
м дем. – Отпо ми дуг мић с кошу ље, па 
сам вако раз др љен бијо цео дан.  

дуг ме та ра ж ‘хар мо ни ка која уме сто 
кла ви ја ту ре има дуг ме та’. – Има ли Козо 
и Перо јер мо ни ке дуг ме та ре, па ишли зај -
но да сви ра ју по заба ва ма и кое ђе. 

дуго ва ти дугу ем несв ‘узе ти позај ми -
цу у нов цу или роби’. – Ништа горе нема 
нег дуго ва ти, зато, бла го ђеду, боље потр -
пи но да зај маш, јел је дуг рђав друг. 

дуго век / дуго вјек -ов(ј)ека -о ‘дуго -
ве чан’. – Они су дуго вје ки, рет ко ко омак -
не при је осам де сет; в. бел / бјел. 

дуго ве чан -чна -о а. ‘дуго тра јан’. – 
Багре но во про шће ти је дуго вјеч ни је од 
сва чег, мож д-издр жи три јес-годи на, нема 
му рав на сем шљи во ви не; б. ‘у дубо кој 
ста ро сти’. – Та Доста ни ћа повр зи ца ти је 
дуго веч на, Вилип догу ро до сто вали двје-
три, еве ти Миле ва која му е три не сто дје -
те, ишће ра ла деве де сет и-три и узе ла 
четвр ту, а још чита Еван ђе ље без цви -
ке ра. 

дугу љас -ста -о `издужен, дугуљаст` 
– Ми смо маом мје си ли окру гле љебо ве, 
а Гор да на воље ла да начи ни дугу ља сте.   

дуд м бот ‘листо пад но род но дрво, Mo-
rus’. – У нашој авли ји бијо бели а у њиној 
црни дуд, веле да иг је мој пра ђед Милое 
поса ди јо у исти дан, ондак то била јед на 
кућа, после се раз ро и ли, касти подје ли -
ли; ║ дудов -ова -о ‘који је од дуда’. – Од 
дудо вог буре та раки ја брзо пожу ти, бид -
не ко дукат. 

дуд ња ти -и[м] несв ‘потму ло грме ти, 
тут ња ти’; в. потму ло. 
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дудо ви на ж ‘гра ђа од дудо вог дрве -
та’. – Истру го сам дудо ви ну, оћу да зовем 
пин то ра да ми пра ви бурад. 

дудук м ‘незна ли ца’. – Лисо е нако 
бијо бистар, ал за шко лу е бијо оби чан 
дудук, сем што е јунач ке пје сме знао напа -
мет и туј му није било рав на. 

дужан дужна -о `који се заду жио, који 
је у дуговима`. – Он ти је, весел ник, дужан 
до гуше, није џабе ђедо гово ри јо: дужан 
– ружан. – Он је дужан и гаће на гузи ци; 
изр. Бог ником не остае дужан. 

дужи на -ине ‘већа димен зи ја јед не 
повр ши не’. – Мло го згод на пар це ла за 
ора ње: није мло го широ ка, ал има вели ку 
дужи ну.  

дуз-пан то ло не пл. т. ‘рав не пан та ло -
не, без напу ста’. – Земај ле сви носи ли 
бриџ, а сад окре ну ли на дуз-пан то ло не. 

дукат дука та м ‘злат ник’. – У дука те 
да иг пуштиш, не бој се, неће један зава -
ли ти, поште ни су ко сун це. – Запје ва ше: 
ова кућа бога та три сто ти не дука та, три 
сто ти не дука та и иља ду ова ца; изр. Мали 
је дукат, ал вре ди.  

дука та ти -а несв ‘огла ша ва ти се као 
мисир ка’. – Мишљак да ми је неста ла 
мисир ка кад јутр ос чуем како дука та доље 
неђе у орни ци. – Зави чај пје ву ши поем 
сла ву ја, зри ком зри ка ва ца, дука та њем 
мисир ке (7: 33). 

дулек дуле ка м ‘врста тикве, бун де -
ва’. – Поне си узгред но један дулек из 
башчи це, д-испе че мо за вече ру мешто 
мешпај за. 

дуље прил ‘дуже’. – Мој весе ли отац 
је живљо дуље од маме, ал док је дисо, 
није је пре бо љо; изр: Шира но дуља (за 
дебе лу жену). 

дуљи ти дуљим несв ‘дужи ти, оду го -
вла чи ти, раз вла чи ти’. – Немо више дуљи -
ти с том при чом, виш да ће да нас ува ти 
мрак вође у-њиви.  

думак -ака м ‘заба че но ћоше или 
место’. – При шу њо се Крсто мир она мо у 
думак код Разе. 

дума ти -ам ‘мисли ти, пре ми шља ти’. 
– Думо сам целу бого вет ну ноћ и решик: 
не дам па нек иде гла ва. 

дума ча ж ‘дубо ка доли на или пећи на 
из које бије хлад но ћа и до које не допи ре 
сун це’. – Љети овце само нади ру у дума -
чу, да побег ну од јаре. 

думе њак -ака м (тур.) ‘узду жна гре да 
на тава ни ци’ (1).  

дун ђер м ‘мај стор који гра ди куће, 
тесар’. – Било ти ондак дун ђе ра у сва ком 
џема ту јел су гра ђе ви не маом биле брв -
ња ре. 

дун кли ји -а -е ‘там ни ји’. – При лич -
ни је је зре лом икса ну да с-обу че мено дун -
кли је, а мла де жи при стои лик ти је. 

дунст м ‘софт, пре лив’. – Ску вам 
дунст од дуња па озго пре ли јем по оном 
тесту. 

[дунути] дунем св. – Дуни, сине, бла -
го ђеду, те исту ли лам пу, вре ме је да се 
лје же. 

дуња ж бот ‘воћ ка Cydonia oblon ga’. – 
Запје ва Дра го: садик јелу на пла ни ни /  
при са дик јој жуту дуњу / ал се јела осу -
ши ла / од мири са жуте дуње. 

дуњи ца ж ‘врста тра ве’. – Мло го му 
добра лива да, све само сама дуњи ца, ко 
душа. 

дупе -ета с ‘стра жњи ца, зад њи ца’; в. 
вла чи ти, доћи; ║ дупен це -ета с дем хип; 
в. танак.  

дуп ке прил 1. ‘усправ но, успра вље -
но’. – Сно по ви шаши не се сло же дуп ке у 
купе, па кад се добро ису ше, онда се жђе -
ну у сто го ве, па се зими један оброк дае 
сто ци да се при смо чи сје но еда би исе гло 
док не ста ше брсти на, тамо о Ђур ђе вуд -
не; 2. ‘до кра ја, сасвим, до врха, пуно’. – 
Биће авли ја ćутра дуп ке пуна наро да јел 
је весе ли чиле бијо човек на добру гла су. 
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дура ти дурам несв пре ма изду ра ти. – 
Нека ко дура мо још, ал да л ћемо изду ра -

ти до-про ле ћа – виђе ће мо. 
дур гу ља ж ‘врста шљи ве’ (1). 
дури ти се дурим се несв ‘љути ти се’. 

– Немо се дури ти, него пој ми шта ти рекок 
и тако се упра вљај. 

дур ну ти се дур не се св 1. ‘нагло изра -
сти’; в. алу га; 2. ‘оте ћи’. – Уштук но у-
ногу па му се дур ну ло, забру си ло па 
дошла пот ко ље ни ца ко сту па; 3. ‘раз го -
ро па ди ти се, раз љу ти ти се’. – Кад му е 
дого ро луч до нока та, он се дур ну и испсо -
ва га на паćа уста; 4. ‘оти сну ти се некуд, 
оти ћи’. – Дур но се неђе јутр ос сабај ле, 
ником не рече ни ђе, ни бош чега.  

дуса ж ‘већи комад нече га’. – Про бак 
да пре вр нем ону дусу, ал не могок без 
ћуски је. 

дућан -ана м ‘про дав ни ца’. – Мој ђедо 
имо при је рата дућан и меа ну, па му то 
затво ри ли и узе ли тешку земљу, а њега 
про зва ли кулак, једва е гла ву ишчу по. 

дући ти се дући се несв ‘поче ти се 
диза ти (о пени на мле ку при ли ком кува -
ња’. – Про ме шај де млје ко да не поки пи, 
виш да је поче ло да се дући.  

душа ж изр: Душа од чове ка; Бог и 
душа; Дво и ца без душе – тре ћи без гла ве; 

║ душе ван -вна -о ‘пле ме нит, пожр тво -
ван, мило ср дан, пра ве дан’. – Бијо е душе -
ван, таког мај ка није роди ла; ║ душев но 
прил ‘душе ко ри сно’. –  Ради како те Бог 
учи, нек бид не душев но и на спа се ни је; ║ 
души на ж пеј ‘душа која је испр ља на гре -
хом’. – Има прља ву и гре шну  души ну; в. 
смра до ња; ║ души ца ж хип ‘чиста деч ја 
душа’. – Души ца баби на слат ка, виђи, 
молим те, како е она набра ла баби сво јој 
љуби чи це.  

душак душка м об. у изр. на ~ ‘вре ме 
кад се задр жа ва диса ње док се нешто не 
попи је’; в. наис кап. 

душек душе ка м ‘лежај напу њен 
вуном (који је заме нио сла ма ри цу)’. – 
Про жи вље смо овај живот у мука ма и 
нево ља ма, сад кад смо зако пи шти ли, 
могло би се про жи вље ти, ал доц кан: да 
нас туриш на меке душе ке, не вре ди – 
дошло вре ме да се мри је. 

душе ма -еме ж ‘дашча ни под на запре -
жним коли ма’. – Доље ти је душе ма ш 
ћупри јом, са стра не кана те, а напред и 
оза ди затво ри. 

душман / душма нин м ‘суров човек, 
крв ник,  непри ја тељ’. – Кад пуц ке та ватра, 
баба  каже  да  то пуца ју душма ни од-
муке.
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ђа прил. – Потр чи те успре мај – ђа по 
кући, ђа по авли ји. – Изми шља кое шта – 
ђа лје во, ђа десно. – Само запо вје да пова -
здан ђа ово, ђа оно. 

ђаво -ола м 1. ‘пали анђео, непри ја -
тељ људи и Бога’. – Учи ла нас баба ону 
песми цу: пре кр сти се, Срби не, и Кри стом 
се сна жи, што си ђаво лу мржљи, Богу си 
све дра жи. – Ђаво не оре и не копа, нити 
спа ва, но о злу мисли и он зна шта е пра -
во, ал неће пра во да ради. – Тај зна сто 
ђаво ла. – Про до душу ђаво лу. – Зна сто 
ђаво ла. 2. ‘бес, јарост’. – Сав се изоб ли -
чи јо, поцр ве њо, запје ни јо па урла ко ђаво. 
– Ма пушти га у бес тра га, ђаво га одњо, 
виш да е про до душу ђаво лу и да га е ђаво 
узо под свое; 3. ‘неста шна осо ба’. – Ђаво 
један, само витли по сабо ри ма и кое ку ди -
је; ║ ђаво ли чак -чка дем. –  Ниђе не стае, 
ђаво ли чак један; ║ ђавол чи на м аугм. – 
Нада ри га ђавол чи на те оде у каван чи ну 
да шље ма и коц ка; ║ ђаво љи -а -е ‘који 
се тиче ђаво ла, који се одно си на ђаво ла’; 
~-и окот ‘потом ци или след бе ни ци неча -
сних људи’. – Све је то ђаво љи окот, од 
шта пало пошта па ло; ~-а упра ва ‘упра ва 
у рука ма неча сних људи и оних који чине 
беза ко ње у одно су на Бож је зако не’. – Од 
кад је завла да ла ова ђаво ља упра ва, ђеца 
и  не-зна ју  за  Бога,  но  иг уче да су по-
ста ли од мај му на; ~-а посла. – Бежи, дје -
те,  од  таки јег  људи,  ђаво ља  су посла 
то што они оће; ║ ђаво лас -ста -о ‘неста -
шан, неми ран’. – Није лош, ал је мено 
ђаво лас. 

ђаво и ман -а -о ‘који посту па неча сно 
и ненор мал но, којег је ђаво обр ла тио’. – 
То е ђаво и ма на багра, ништа добро није 
реко, нит добро учи њо, види се да е у 
ђаво љој вла сти. 

ђаво ли ти -им несв ‘живе ти пороч но’. 
– И ђедо ви су им ђаво ли ли, никад нису 
ништа поште но ради ли.  

ђаво ли ца ж в. ђаво лу ша. – Она му 
ђаво ли ца намиг ну оком и он ко да пован -
тр за. 

ђаво лу ша ж ‘неста шна девој ка’. – 
Мало-мало па га видим како ћућо ри с 
оном ђаво лу шом. 

ђак  ђака м ‘уче ник’. – Сад и ја имам 
три ђака; ║ ђаче -ета с дем. – Баби но ђаче 
сти гло из шко ле; ║ ђачић -ића м дем. – 
Иду оздо ђачи ћи путом и џаго ре; в. пара -
да и шчић.  

ђако ни је мн ‘разно вр сна јела’. – 
Наспре ма ли и тури ли на-собру ваздан кое -
ка киг ђако ни ја, све љеп ше од љеп ше га. 

ђе прил ‘где’. – Ђе си бре, чове че, 
нисмо се виђе ли откад себе. – Ђе ћеш?; ║  
ђег да ‘поне кад’. – Ђег да и ђедо запје ва с 
нама, наро чи то кад накре не коју вру ћу; ║  
ђегођ / ђегој  ‘било где, негде’. – Ђегој се 
окре неш видиш љепо ту; ║ ђеђе прил 
‘поне где, на поко јем месту’. – Свуј гре -
дом сре ће мо роба џи је с воло ви ма, само 
ђеђе видиш поне ког с коњи ма; ║ ђекад 
прил ‘поне кад, покат кад’. – Ђекад и он 
навр не / навра ти, ал вели да смо му данас 
диљи нег јуче, ваљ да ђе га не држе ноге; 
║ ђекуд прил ‘поне куд’. – Ђекуд би и оти -
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шо међ-људе, ал не могу д-оста вим сто ку 
саму; ║ ђешто прил ‘поне што’. – Ђешто 
би и узо озго с шиво ње ра, ал не могу да 
дова тим; ║ ђекои -ја -е ‘поне ки, где ко ји’. 
– Не види се прс пред оком, само ђекои 
про зор жми ри. 

ђебра ти -ам несв ‘ради ти напор но, 
мучи ти се’. – Вала ђебра смо дан ноћ те 
једва мено заи ма смо и заку ћи смо, вала 
Богу. 

ђев ђир -ира м ‘вели ка кухињ ска посу -
да за цеђе ње, цедиљ ка (за супу, резан це, 
за пра ње воћа)’. – Потр пај те јаго де у ђев -
ђир, па наспи озго воде. 

ђевер м ‘мужев брат, девер’. – Запје -
ва ше енђе: ој, ђеве ре, мири сни неве не, 
јеси л сна ји купи јо ципе ле; ║ ђешо -а м 
‘девер (одм.)’. – Мене мој добри ђешо 
одмје ни кад гој може, ко рође ни брат.  

ђеве ра ти -ам несв ‘мучи ти се, живе -
ти тешко и оскуд но, деве ра ти’. – Па ет, 
ђеве ра мо вако, бори мо се, то е до нас, 
оста ло е у Бож јим рука ма.  

ђеве ро ва ти ‘бити ђевер’. – Кад се 
Мари слав жени јо, Вла де ђеве ро во.  

ђеве ру ша ж ‘мла ди на пра ти ља на дан 
свад бе’. – Оне су ти биле ђеве ру ше кад 
се Спо мен ка уда ва ла, па иза ње при др жа -
ва ле вал да се не вуче по земљи. 

ђевли ти -и(м) несв 1. ‘огла ша ва ти се 
крат ким лаве жом, лаја ти с пре ки ди ма’. – 
Шта би оном кери ћу, сву ноћ ђевли јо, не 
даде заспа ти; 2. ‘гово ри ти про тив вла сти, 
»лаја ти на све це«’. – Он вавјек ђевлио 
про тив вла сти и не зна коли ко пута су га 
апси ли;  ║  ђев ну ти -нем св ‘лану ти’. – 
Ђев но нешто про ти ву вла сти и ома дошла 
мили ци ја те га про пи ти ва ла. 

ђево ва ти -уем несв ‘про во ди ти дево -
јач ке дане, дево ва ти’. – Кад смо ђево ва ле 
ја и моја сеја, то су нам били нај љеп ши 
дани; в. дижи гла ва; ║ ђево ва ње с гл. им 
‘дево јач ки дани пре уда је, дево ја штво’. – 
Што вика ла она: ђево ва ње, мое царо ва -

ње, да ми је се натраг повра ти ти, умље ла 
би саде ђево ва ти. 

ђевој ка ж ‘девој ка’. – Нашо мло го 
добру ђевој ку од чести та рода и поро да; 
изр. Ко при је ђевој ци, њего ва ђевој ка; ║ 
ђево јач ки -а -о ‘који се тиче девој ке, који 
се одно си на девој ку, дево јач ки’. – Тешка 
е кле тва ђево јач ка; ║ ђевој че -ета с ‘девој -
чи ца на пре ла зу изме ђу детињ ства и дево -
ја штва, шипа ри ца’. – Кадар је Јан ко бацио 
око на оно ђевој че из Језди не; ║ ђевој чи -
ца ж дем ‘мла да девој ка, девој чи ца’. – 
Имаш ли ти, сине, каку ђевој чи цу; ║ 
ђевој чу ра ж пеј. – Она ђевој чу ра про ђе 
путом и не назва Бога; ║  ђевој чу рак -рка 
м дем ‘шипа ри ца, цуре так’. – Он ти је у 
њу погле до још кад је била ђевој чу рак и 
ет дошло вре ме да е про си; ║ ђевој чи на 
ж аугм. – Виш ти коли ка е она ђевој чи на 
пора сла, а ко да смо јој јуче били на-баби -
на ма: ║ ђево ја на ж хип. – А то е била 
ђево ја на – баш баш; – Ој, ђевој ко, ђево ја -
на / питај мај ку, ајд са нама.  

ђевој чи ти се -им се несв ‘раз ви ја ти 
се у девој ку, ста са ва ти’; в. мен ђу ша.  

ђед м 1. ‘стар човек’. – То е бијо ђед 
чувен у три села, ишли су људи кода-њ 
да га упи та ју за савет; 2. ‘очев / мај чин 
отац’. – Мои ђедо ви и по оче вој и по мај -
чи ној лини(ј)и су били сеља ци; ║ ђедо -а 
м хип. – Мој ђедо е бијо мој први и нај бо -
љи учи тељ;  ║  ђедов -а -о ‘који се одно си 
на ђеда’. – Ја сам потље носио ђедо ву 
гуњу; ║ ђеко м одм. – Мој ђеко мене купи -
јо сви ра лу на ваше ру; ║ ђеду ри на м одм. 
– Мене мој ђеду ри на ижњо на крка ча ма 
из Стје ни ка до на Перет. 

ђедо ви на ж ‘има ње насле ђе но од пре -
да ка, дедо ви на’. – Ово е моја ђедо ви на, 
она није за про да ју, од пре да ка сам је 
насле ди јо, потом ци ма ћу да е оста вим. 

ђеља ти ђељам  / -ем несв ‘деља ти, 
теса ти’. – Ђељај ту држа ли цу и глај се 
посла; ║ ђељ ка ти ђељ кам несв дем. – 
Ђедо е стал но поне што ђељ ко код ова ца; 

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 135



║ ђељ ну ти -нем св ‘мало  деља ти’. – Ђељ -
ни де, син ко, овај шта пић с том беку том. 

ђељ ка ж ‘алат ка којом се деље, фино 
обра ђу је дрво’. – Ђељ ку е има ла сва ка 
кућа, то ти је алат ка која ти сва ки-час  
устре ба, да ђељ неш држа ли цу ил мај каку 
ствар чи цу од дрве та.  

ђем м ‘метал на пре ча га на узди која 
се ста вља коњу у  уста попре ко изнад јези -

ка’. – Ако ђеца узму ђем на-зуб, онда не 
вре ди вући дизги не. 

ђене-ђене прил ‘како-тако, коли ко-
толи ко, ту и тамо’. – Да ми рече макар 
вала, па ђене-ђене, но шути ко мула, не 
про збо ри јед не једи не. 

ђену ти ђенем несв ‘сла га ти сно по ве 
жита, навиљ ке сена или сла ме, саде ва ти’. 
– Иди ти, тата, ђени, лак ше ти је, ја ћу 
изба ци ва ти. 

ђену ти се ђенем се св ‘оти ћи, неста -
ти’. – Не знам куд се ђеде, само га неста 
ко да е у земљу пото но; ║ дје ва ти се дје -
вам се несв пре ма ђену ти се. – Не зна шта 
да ради ни куд да се дје ва, ал с оним крв -
ни ком нема јој живо та.  

ђерам ђер ма м ‘покрет но дрво на 
буна ру за које је при ве за на кофа којом се 
вади вода’. – Ово ти је ко у оној пје сми: 

шкри пи ђерам; в. 
сова.  

ђер дан -ана ‘огр -
ли ца’. – Око оног 
њеног вра та ђер дан 
ко да е од зла та. 

ђер ђев ђер ђе ва м 
‘рам пре ко кога се 
зате же плат но за вез, 
ђер ђеф’. – Знаш ти 
ону кад су везак 
везле три ђевој ке, па 
кад им је неста ну ло 
лада над ђер ђе вом.  

ђере зи ти ђере -
зим несв ‘сре ђи ва ти, 
уре ђи ва ти’. – Ене га 
у радјо ни ци, ђере зи 
неке њего ве руко тво -
ри не; в. уђе ре зи ти.  

ђер зон ка ж 
‘кошни ца у обли ку 
сан ду ка’. – Сва ка 
ђер зон ка има доље 

пло ди ште, а у гор њим спра то ви ма су 
меди шта. 

35. ЂЕЉКА

1
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 36. ЂЕРАМ: 1. РУДА, 2. СОВА, 3. ПРЕТЕГА. 4. МОТКА, 5. КОВА, 6. САНТРАЧ
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ђете ли на ж бот ‘крм на биљ ка, Tri fo li -
um, дете ли на’. – Решим д-одмо рим земљу 
и да поси јем ђете ли ну, па се мислим да л 
да  бацим  трој ку,  да  л  луцер ку  или 
цми љу; ║  ђете ли ни ца ж дем; в. пара да и -
шчић.  

ђетен це -ета с дем. – Роди ло им се 
ђетен це ко упис, не било му уро ка; ║  
ђету ри ште с пеј. – Знаш ли, црни сине, 
шта би са пустом нашом Миљ ком: јопет 
роди ла жен ско ђету ри ште! ║ ђеца зб 
‘деца’. – Нема-ти веће радо сти но кад 
човек углед не ђецу свое ђеце; изр. Док 
ђеца не запла чу, мај ка им не при ла зи; ║ 
ђечи ца дем хип ‘дечи ца’. – Ђечи ца су ти 
украс дома и дома ћи на; ║ ђечи на пеј – 
Не мош од ђечи не ништа д-оста виш, кад 
неко бане д-имаш ш чим да га послу жиш; 
║ ђеч ка ди ја  ‘дечур ли ја’. – Она несна ђеч -
ка ди ја опу шће ла тре шњу, немам ни за 
слат ко.  

ђетин ци мн ‘хри шћан ски пра зник који 
се сла ви у тре ћу неде љу пред Божић’. – 
Ондак кад се вра ти мо из-цркве на ђетин -
це, вези ва мо ђецу, а она нам се неким дар -
чи ћом кои су спре ми ли, беја ги, дрје ше. 

ђетињ ство с ‘деч је доба, нај ра ни ја 
мла дост’. – По ђетињ ству се човек познае, 
ко дан по јутру. 

ђетлић -ића м зоол ‘пти ца Den dro co -
pus, Dryoco pus, детлић’. – Оно ти се чуе 
ђетлић како кљу ца пова здан. 

ђешо -а м в. ђевер. 
ђи! ђи! ‘узвик упрег ну том коњу да 

кре не’. – Кад он вик не ђи! ђи! – коњи 
момен тал но кре ћу. 

ђидо -a м ‘добар, леп одва жан момак’. 
– Про ђе онај ђидо путом на коњу, а вра -
нац му пои гра ва, све попреч ке гази, мили -
на погла ти. 

ђил кош  м ‘ман гуп, кав га џи ја’. – Ман 
се ти тог ђил ко ша, дале ко му лепа кућа. 

ђин ђа ж ‘девој ка, лепо ти ца’. – Запје -
ва Ста ное ону: ој, ђевој ко, ђин ђо моја.   

ђин ђу ва ж ‘зрно наки та као детаљ 
ђер да на’. – Кад јој видиш грло, поже лиш 
да си ђин ђу ва. 

ђипа ти ђипам несв ‘ска ка ти’. – Па кад 
јаг њад поли жу меки њи це, поч ну да ђипа -
ју  око-мене  ко  нека  бене чад; ║ ђипи ти 
-им св ‘изне на да уста ти, ско чи ти’. – Кад 
је зазво ни ло школ ско зво но, ми ђипи смо 
с оне оба ле па трк у учи јо ни цу. 

ђиха! узв за тера ње коња. – Оди, бла -
го ђеду, да зај но отпје ва мо ону: ђиха ђиха 
четир ноге. 

ђогат м ‘млад, вило ван коњ за јаха -
ње’. – Кад оти ма ри свог ђога та, па га осе -
дла и узја ше, има да видиш љепо ту.  

ђого -а м ‘ђогат (одм.)’. – Осе дла му 
њего во га ђога па га изве де у авли ју. 

ђозлу ци ђозлу ка пл. т. ‘нао ча ри’. – Не 
могу без ђозлу ка д-уву чем конац у-иглу. 

[ђон] м. – Кад се ђон иза ба, одне се мо 
обу ћу код шусте ра да е пен џе ти ра (в. 68/3, 
стр. 382). 

ђоно вак м ‘обу ћа са ђоном’. – Земај -
ле није ни било ђоно ва ка. 

ђубре -ета с 1. ‘сточ ни измет и мокра 
про стир ка који се изба цу је кад се чисти 
шта ла’. – Кад се зго ри ђубре, ми га раз -
ву че мо по-њива ма, рас ту ри мо и зао ре мо; 
2. ‘рђав човек, поква ре њак’. – Оно ђубре 
од чове ка пре ва ри оне мато ре људе, узе 
им паре, бак сем, у зајам и не вра ти; ║ 
ђубро -а м ‘прљав, неу ре дан, аљкав 
човек’. – Ђубро један, н-уми је да с-оку -
па, а нашо он да ми попуе; ║ ђубр о ња м 
в. ђубро. – Виђа ли ти оног ђубро њу како 
се про ву ља путом?  

ђубри ти -им несв ‘несавесно бацати 
ђубре; разбацивати стајско ђубре по пар-
целама’. – Ђубре та ри тан др ља ју, доље по 
Чач ку, с они јем  кан ти на ма сва ки дан. – 
У вре ме оно, ђубри ло се само штал ским 
ђубре том, дру гог није ни било. 

ђубри ште с ‘лош човек, ништа ри ја’. 
– Наи ђе оно ђубри ште те ми укра де вла чег.  
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ђубри ште с ‘место на коме се одла же 
ђубре, где се баца ђубре’. –  Оне коко шке 
се нава ди ле па пова здан чепр ља ју на 
ђубри шту.  

ђубров ник м ‘лопа ти ца за скла ња ње 
отпа да ка и прљав ши не’. – Додај де ми, дје -
те, метлу и ђубров ник, оћу д-обри шем 
кача ру и да начи ним мено реда. 

ђубру ша ж ‘аљка ва, неу ред на жена’. 
– Она њего ва ђубру ша га зау зда ла, не зна 
ђе је десно; в. забр ло жи ти. 

ђуве ги ја м 1. ‘мла до же ња’. – Онај 
Кајин ђуве ги ја мло го добар човек; 2. ‘оже -
њен млад човек, супруг’. – Вала Богу, 
нашла ми је моја Мило ран ка мло го до-
бр ог ђуве ги ју; ║ ђуве гин -а -о ‘који при -
па да ђуве ги ји’ – Ђуве гин брат се оже ни -
јо лани; изр. ~ момак ‘момак који на 
свад би чува ђуве ги ју’. – Он ти је бијо 
ђуве гин момак оно мад на-свад би. 

ђуве зли непр ом ‘љуби част’. – Саши -
ла јој аљи ни цу ђуве зли бое, не може бити 
љеп ша. 

ђуве ча ра ж ‘земља на посу да за при -
пре му јела’. – Ижње ђуве ча ру на астал, 
зами ри са цела кућа на под ва рак. 

ђуве че -ета с ‘ђувеч, јело од кром пи -
ра, пирин ча и меса’. – Би л воље ли да 
спре мим за вече ру ђуве че? 

ђуда ж ‘жен ска деч ја јакница`. –  
Купи ла ти баба лепу ђуду, сре ћо баби на. 

ђуле -ета с ‘кугла, арти ље риј ско зрно’. 
– Поче ше да фију чу ђулад пови ше наши -
јег гла ва и д-опа да гра ње озго по-нама. 

ђума ра ж ‘рђав пас’. – И ђума ра ти 
лашње живи но сељак. – И каже како то 
њено пра у ну че зна ко е отац оној ђума ри 
што га, Боже про сти, држе у-кући. 

ђум бир м бот ‘зачин ска биљ ка Zin gi -
ber offi ci na le’. – Тури мено ђум би ра у то 
јело, још ће љеп ше да бид не. 

ђуни ја ж у изр. дове сти под јед ну 
ђуни ју ‘доте ра ти, уде си ти по сво јој вољи, 
дове сти у ред’ (1). 

ђур ђе вак -вка м бот ‘цвет на биљ ка 
Con va la ria maja lis’. – Ђур ђе вак ти има 
нако зво на сте беле мири сне цве то ве, ко 
гроз. 

ђуту ре прил ‘све зајед но, у цели ни, за 
сав посао’. – Пого ди ше се ђуту ре, ал 
једва;  ║ ђуту ри цом / ђуту ри це ‘и с т о ’ .  
–  Љубин ко ђуту ри цом пра вио Мило ра ду 
кућу. –  Ону гра ђе ви ну у Рога чи смо ради -
ли ђуту ри це и мло го смо добро про шли, 
да ти поште но ка(же)м.  

ђуту рум -уру ма м ‘стар, оро нуо, сени -
лан човек’. – Не може онај мој ђуту рум 
више ни д-изи ђе у-њиву, а јад но ти да 
копа.
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ева ж бот ‘соб на круп но ли сна биљ ка’. 
– Моја снај ка гаји у сак си ја ма ада ма и еву, 
син вели зау зе ла с-овом врзи ном по собе, 
а ја кажем: нека-е кад воли. 

еве реч. ‘ево’. – Еве ме ђе идем, шта 
се дереш, нисам глув; изр. ~ руке ‘као знак 
при зна ња’. – Еве ти рука за то што си учи -
њо за ону сиро чад, нек ти Бог узвра ти сто -
стру ко, тебе и тво и јем чељад ма; ~ ти га 
на! ‘пре зри во одби ја ње да се нешто учи -
ни, уз окре та ње лак та саго вор ни ку’. – 
Тебе да слу шам? Еве ти га на! 

еда св ~ ли га ‘има ли га’. – Еда-ли-га 
већ јед ном? ~ би ‘да би се, не би ли се’. – 
Нека вам Бог даде рода и пло да, сва ког 
добра и здра вог поро да, еда би се лоза 
ваша про тег ну ла у веко ве веко ва. 

ејва ла  реч. ‘чести там, сва ка част’. – 
Вика ше ђедо Сре тен, упро па сти ме »ејва -
ла« и »алал ти вера«. 

екла ти -ам несв ‘куки ча ти, хекла ти’. 
– Воље ла е јад на мама да екла заве се, 
миљеа и кое шта; ║ екла ње с гл. им. ‘руч -
ни рад куки цом, (х)еклов ком и кон цем’ – 
Мене ти је екла ње зани ма ци ја, нај љеп ше 
се одмо рим кад еклам.  

еклов ка ж ‘игла којом се хекла’. – 
Купи дер ми јед ну еклов ку, она ми се неђе 
зату ри ла, нисам могла да е нађем, све сам 
пре тре сла, нема и гото ва ствар. 

екс ен ци ја ж ‘кисе ли на, кон цен тр о ва -
но сир ће’. – Суни мено екс ен ци је у тур -
ши ју, боље ће да стои. 

елан ела на м ‘воља за посао, полет, 
оду ше вље ње’. – Кад видим како су, вала 

Богу, сло жни сино ви, снае и уну ци, дође 
ми да поле тим, доби јем неки елан за рад, 
ништа ми није тешко. 

еле бак м ‘буда ласт доко ли чар’. – 
Пушти кра ју шта брсти онај еле бак, свој 
ти посо, нај зад ће се исти на сазна ти. 

елем реч. ‘дакле, и онда’. – Елем, 
почек ти при ча ти о нашем чукун ђе ду и 
њего вим рат ним дого дов шти ња ма. 

ељда ж бот ‘хељ да Fagopyrum escu -
len tum’, F. sagit ta tum’. – Мло го е добро и 
здра во бра шно од ељде, а моја нана раз -
вла чи коре за гиба ни цу од ељди ног бра -
шна. 

ем св. – Ем си матор, ем си дома ћин, 
ем имаш уну ке, што ти то тре ба да под 
ста рос имаш посла ш њима, кад видиш и-
сам да све сла жу што обе ћа ју очи избо ра.  

ендек енде ка м ‘канал, јару га’. – Нако 
пија ни загр ли ли се, пје ва ју и срге ња ше се 
у ендек.  

енђа ж ‘мла до же њи на рођа ка у сва то -
ви ма, пра ти ља неве сте у сва то ви ма’. – 
Енђе од раног јутра пле ти ја гу вен це, месе 
кола че, спре ма ју цвје ће и пешки ре за свад -
ба ре, па мимо гред, запје ва ше: весе ли се 
у-дом, дома ћи не, кад си вако лепо доче -
као, нај ста ри јег сина оже ни јо, и-ју!  

ене реч. ‘ено, гле, пази’. – Ене га, јури 
се с пила ди јом, ника ко да иг изва та, изи -
шла из пила дар ни ка; ║ ене дер реч. 
‘и с т о ’ . – Ене дер, виђи ти њега, шта он 
зна, баби на памет ни ца. 

еспап -апа м ‘роба купље на у про дав -
ни ци’. – Купик мено еспа па кад сам већ 

Е



сишо у Чачак, са-ћу д-одем до боја џин ке 
д-узмем жена ма неку пре ђу што су дале 
на вар ба ње, па ћу пола ко пре ко пла ни не 
кући. 

еспло зи ја ж ‘екс пло зи ја’. – Јесте ли 
ви чули неку еспло зи ју с оне стра не пла -
ни не? 

есцајг м ‘при бор за јело’. – Купи ли 
смо снај ци и сину, за мла ден це, мло го зго -

дан  есцајг и сер виз за руча ва ње од чистог 
пор цу ла на, нек има ју за успо ме ну. 

ете реч. ‘ето’; ~ ти сад. – Знаш ли, 
Леко, да ти је Радо ван пона вљо у шко ли?  
– Ете ти га сад! 

ете маљ м ‘глу пак, глуп човек’. – Ма 
шта те бри га шта брбља онај ете маљ, само 
ти ради и глај сво ја посла, исти на ће нај -
по тље испли ва ти на виђелo.
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жаба ж зоол ‘водо зе мац Anu ra’. – Она -
мо у Језе ри ни има жаба кол ко оћеш; ║    
жабе ти на ж аугм. – Оне жабе ти не, она мо 
у Језе ри ни, кре ке ћу по сву ноћ и не дају 
спа ва ти; ║ жаби ца ж дем. – Из они јег 
пуно гла ва ца после изи ђу жаби це; ║ 
жабљи -а -е. – Учи те љи Ради ша Аџу ла и 
Перо Маџар су јели жабље бата ке, сви се 
живи чудом чуди ли; ║ жап че -ета с 1. дем. 
‘жаба’. – Виђи како е оно жап че изи шло 
на-оба лу из-баре; 2. ‘мало дете, детен це 
(одм.). – Оно мое жап че прво е про го во -
ри ло – „нету“!; ║  жабу ри на ж аугм. – 
Оне жабу ри не кре ке ћу, не уто ље ва ју.  

[жабац] жап ца м. – Слу шам ја како 
жабе кре ке ћу, а чуе се један жабац, ко 
неки баси ста. 

жабо кре чи на ж ‘зеле ни слој који се 
нахва та на уста ја лој води, бари у којој 
живе жабе’. – Жабо кре чи ну ми  зове мо 
окри јек и кад је нешто добро зеле но, ми 
каже мо: зеле но ко окри јек. – На оној бари 
испод Сто ја но ви ћа сту бли не се ува ти ла 
жабо кре чи на не види се вода ни лјек, само 
пође кад про ви ри поне ка жаба. 

жагра ж ‘лепи ња од пре сног теста’. – 
Кад зава ли љеба, нана часком замје си и 
испе че жагру на рин гла ма од шпо ре та и 
нако вру ћа с бје лим мрсом ти је сла ђа од 
шеће ра. 

жали ти -им несв 1. ‘бити у жало сти, 
туго ва ти за неким, опла ки ва ти’. – Жене 
су жали ле и сино ве и муже ве и бра ћу и 
бива ло је да им сузе пре пре су ше нег што 
муке изду ше; 2. ‘осе ћа ти нела го ду због 

неког недо стат ка’. – Вика ше ђедо Сре тен: 
не жали човек што е стар, но што није 
млад. 

жалос -ости ж ‘туга за покој ни ком’. – 
Кад бија смо у жало сти за покој ним ђедом, 
Бог да му душу про сти, ишло нам све од 
руке, ко по лоју, а поп, кад је све ти јо води -
цу, вели да то бива тако кад пра вед ник 
оста ви бла го слов чељад ма сво им; изр. 
Жалос и радос се виде чове ку на лицу. – 
Вра ти јо му жалос за сра мо ту. 

жал фи ја ж бот ‘леко ви та биљ ка Sal -
via ofi ci na lis, каду ља’. – Дуго нани није 
било добро док јој неко не каза да пије 
чај од жал фи је и како е то поче ла, ома е 
дошло до бољит ка, вала Богу. 

жан дар -ара м ‘жан дарм’; в. уда ра ти; 
║ жан дар чи на м аугм. – Бија ше неки жан -
дар чи на, мло го пргав човек, ш њим није 
било зебан ци је, он очас зви зне пен дре ком 
па се пуши; ║ жацо -а м хип ‘жан дарм’.  – 
Он јес бијо жацо, жан дар, ал душа од 
чове ка: ако није мого помо ћи, ником није 
одмо го и сви га зва ли Жацо; в. џан дар. 

жар м ‘жишке од дрве та које дого ре -
ва’. – Еве, зго ро се жар, узми ватра љом 
те напу ни пеглу па попе глај часком оне 
кошу ље и чар шо ве; в. отпре та ти, пече -
њак.  

жари ти жарим несв ‘доди ри ва ти 
копри вом’. – Кад бид не сабај ле на Ђур -
ђев дан, баба доне се копри ву па нас ш њом 
жари д-уста не мо на ура нак; изр: Жари и 
пали (каже се за неког ко е силан и обес -
тан). 

Ж



жар ко у изр. ~ сун це. – Кад наи ђе моја 
баба, ко да ме сун це жар ко огри ја.  

жаца ти -а[м] несв ‘бости’. – Жаца овај 
ос од бан ку та, ко да у зени цу уда ра; ║  
жац ка ти -а[м] несв ‘боц ка ти’. – Кад смо 
врли јечам, жац ка оно осје и лепи се за 
зно јав врат па свр би ко да имаш шугу, 
дале ко било; ║ жац ну ти -е[м] св 1. ‘боц -
ну ти, пец ну ти’. – Кад те онај ос од бан ку -
та жац не, ко да те чела жал цом ује ла; 2. 
‘при го во ри ти, пре ко ри ти’. – Жац ну га 
мено Деси мир, нако испо ти ја, па му вели: 
при ча ју да е неко Жар ку укро вла чег оно -
ве че ри,  а он се зацр ве ње у обра зи ма. 

жацо м  в. жан дар. 
жбир в. џбир. 
жвајз ну ти -нем св ‘сна жно уда ри ти’. 

– Ондак ти он Мла до ми ру жвајз не шамар -
чи ну па се испо вје до код попа, а поп му 
реко да то није добро чини ти, ал кад је 
исти на посре ди, немаш, вели, дру ге и све -
ти Нико ла е то учи њо. 

жва ка ти жва ћем 1. несв ‘сит ни ти хра -
ну зуби ма’. – Добро жва ћи, бла го баби, 
немо да с-уда виш; 2. ‘брбља ти, при ча ти 
глу по сти, буда ли ти’. – Наи ђе онај доко -
ли чар и поче да жва ће кое ка ке бљу во ти -
не док ми пре ло жи смо два-три каза на. 

жва ла ви ти жва ла вим несв ‘брбља ти, 
при ча ти бесми сли це’. – Немо дан гу би ти 
ш њим, он је у ста њу да жва ла ви љет ни 
дан до под не.  

жва ле жва ла ж мн ‘инфек ци ја у углу 
уста’. – За жва ле ти је нај бо љи лјек, каже 
баба Мара, д-изва диш нека ко из твог уве -
та мас и њоме нама жеш жва ле и виђе ћеш, 
каже, ко руком одње то; ║ жва лав -а -о 
‘који има жва ле на усти ма’. – Онај Мило -
са вљев истре сак изи шо на-пут и, нако сав 
жва лав, не да д-иско па мо канал спо ред 
њего ве башче, запе ло му за сто пу земље, 
а сва му имо ви на у трњу и аври ку. 

жва ли ти -им несв ‘при ча ти бесми сли -
це, брбља ти’. – Чу ли ти како онај гов нар 

жва ли кое шта, а све што е испри чо не вре -
ди жуте бан ке. 

жво ца ти -ам несв ‘стал но при го ва ра -
ти, брбља ти без мере и раз ло га’. – Ништа 
горе нема него кад зла жене ти на поч не да 
жво ца чове ку кое шта и вре ме ном он 
поста не рђа ко и-она што е. 

жвр ња ти -ам несв ‘јести  на брзи ну’. 
– Немој, дје те, тако жвр ња ти, забо ље ће 
те сто мак, но једи ко човек, пола ко, нај -
пр во сажва ћи па про гу ни. 

жга ди ја ж 1. ‘сит не ште то чи не (пацо -
ви, мише ви)’. – Доди ја ми ова жга ди ја по 
гра ђе ви на ма, морам да наба вим јед ну 
добру мач ку; 2. ‘олош, људ ски талог, 
отпад’. – Сад ти је глав на влас ова жга ди -
ја, све мој до мое га. 

жга ра ви ца ж мед ‘гору ши ца, непри -
јат но жаре ње у јед ња ку, обич но после 
узи ма ња неке хра не или пића, pyrosis’. – 
Не знам да л ме ова жга ра ви ца спо па де 
од оног непе че ног љеба. –  Пој док пови -
ше оне рокве, па ме ува ти жга ра ви ца.  

жгеп че -ета с ‘мало дете’. – Вас пи та -
но оно Мило во жгеп че, нема шта да ви-
диш, шака јада, ал све зна како  шта  тре ба. 

жгла бак / жгла вак -пка / -вка м 
‘зглоб’. – Јој, дје те, сва ки ме жгла бак 
боли, не могу, пуста, ласно д-уста нем. – 
Нешто ме жига у жглав ку на овој руци, 
морам виђе ти шта ли ваља при ви ти да ме 
уми не кол ко било. 

жго ља вац -авца м ‘мршав ко’ . – Онај 
жго ља вац нашо нешто да паме туе; ║  жго -
љав ко м ‘и с т о ’. – Ма јес он, кад га 
поглаш, жго љав ко, ал да-[вид]иш како зна 
да се рве, поту ри ти ногу и отре ска о-
леди ну док си реко шта би. 

жго ља ву ша ж ‘сит на мрша ва жена’. 
– Само док ми дође моја жго ља ву ша из  
бол ни це,  мешчи ни  поно во би се роди јо. 

жго љо -а м ‘који је жго љав, мршав’. – 
Шта он зна о томе, жго љо један жго ља -
ви;  ║ жго љав -а -о ‘мршав, танак, сла ба -
шан’. – При је вој ске он ти је бијо жго -
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љав, мисли ли смо да ће бити чка рт, ал да-
виш јада, тамо се рас круп ња, није само 
изра сто но и подат ко. 

жде ра ти жде рем несв ‘хала пљи во 
јести, гута ти круп не зало га је’. – Дотр ча, 
реко би га ветар доње, поче да жде ре ко 
да е из апса иза шо и отпар ла некуд, не-
рече ђе. 

жде ро -а м в. жде ро ња. – Онај жде ро 
жде ре ли га жде ре. 

жде ро ња м ‘хала пљи ва осо ба’. – Онај 
жде ро ња мож да пој де целу ћур ку, каку 
ћур ку, мож да пој де по пра се та.  

ждра ка ж ‘зрак сун ца’. – Згод но ме 
пре ćе че очи ма кое су плам ће ле, цакли ле 
се и ćак ти ле, коно кад ждра ка уда ри у 
огле да ло.   

ждрак ну ти -нем св ‘накрат ко поглед -
ну ти, сев ну ти оком; намиг ну ти’. –  
Ждрак нем је, нако кри шом, да неко не 
пре ме ти па ми се учи ни ко да и она непре -
мет но сину оком. 

ждре бак -ака м ‘млад коњ’. – Ацо 
стал но обу ча во поне ког ждре ба ка па га 
про зва ли Ацо Ждре бак; ║ ждре бац -пца 
‘млад нека стри ран коњ’. –  Одга и јо е 
ждреп ца, ко сли ка,  и  доби јо  на  изло ж-
би  коња  дипло му:  иć,  мил ши је  му  би-
ло но  ишта, па се поно си ко сви тац гу-
зи цом. 

ждре бе ждре бе та ж ‘мла дун че коби -
ле’. – Ождр је би ла коби ла ждре бе ко 
Шарац Мар ка Кра ље ви ћа. 

ждре би ца ж ‘мла да коби ла’. – Изгле -
да да ждре би ца тра жи пасту ва; ║ ждреб -
на ‘бре ме ни та ждре бе том’. – Немо коби -
лу да пре то ва раш, гро та е, знаш да е 
ждреб на. 

ждреп ча ник -ика м ‘полу га на коли -
ма за коју се везу ју запре жни лан ци’. – 
Ждреп ча ник зака чиш за кола одо вуд,  а 
одо нуд  запре жни це качиш на куку. 

ждр је би ти се ждр је би се ‘доно си ти на 
свет ждре бе (о коби ли)’. – Ене иг у шта -
ли, ждр је би нам се коби ла. 

жђе ну ти жђе нем св ‘сло жи ти сено у 
пласт, стог, саде ну ти’. – Жђе ну ли смо 
девет сје на, ако да Бог – биће нешто и од 
ота ве. 

жега ж ‘топло вре ме, спа ри на’. – Бија -
ше данас жега, одав но није воли ка, 
мешчи ни све изго ре. 

жедан жед на -о ‘који нема довољ но 
воде у орга ни зму’. – Е, мое дје те, не дај 
Боже да ви про ђе те ту стра о ту рата кад 
смо били и глад ни и жед ни. 

жед њак м ‘укра сна биљ -
ка’. – Жед њак расте ко пуза -
ви ца и пре кри је све око себе. 

жеђ ж ‘мањак теч но сти у 
орга ни зму, потре ба за пије -
њем воде’. – Кад сти го смо 
Сави ној води, нисмо зна ли 
кол ко нам је доста, ко није 
пре шо пла ни ну по вакој 
жеги, тај не зна шта е жеђ; ║ 
жедан жед на -о а. ‘коме 
недо ста је вода у орга ни зму’. 
– Мучио се цео дан и гла дан 
и жедан; б. ‘који жуди за 
нечим’. – Тај ти је жедан вла -
сти, ска па ва весел ник. 

жеђо ва ти -уем несв ‘тр-
пе ти жеђ’. – Не би мого сад 
ноли ко жеђо ва ти, кол ко су 
нас мучи ли у лого ру; ║ жеђо -
ва ње с гл. им. – Бог ме нам 
није валило ни жеђо ва ње ни 
гла до вање у зло вре ме. 

жежен -а -о у изр. ~ зла -
то ‘чисто зла то, суво зла то’. 
– Не би то кабу ли јо д-ура -
дим па да ме пла тиш жеже -
ни јем зла том. 

жезло ‘симбол нај ви ше 
вла сти и части цркве них 
великод остојника’. – Оно ме 
ко папи љуби руку не при -

ли чи  жезло  и митра пра во слав ног вла -
ди ке.  

 37. ЖЕЗЛО 
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[жеља] жеље ж. – Беше му е жеља да 
доче ка да му се оже ни унук; ║ жељи ца ж 
дем. – Оди, жељи цо баби на, да ти баба 
љуби коси цу; ║ жељан жељ на -о ‘који 
нешто жели’. – Није жељан млје ка.  

[жена] жене ж. – Ђе није жене, туј није 
ни куће; ║ жене ти на ж пеј. – Зау зда ла га 
она жене ти на, ни онај човек ни помо зи 
Боже; ║ жени ца ж дем. – Нашо е, вала 
Богу, ону меро дав ну и вред ну жени цу, 
куш љеп ше; ║ жен ту ра ча ж пеј ‘зла жена’. 
– Била е то мло го гад на жен ту ра ча, Боже 
ме про сти; ║ жен ту ри на ж пеј ‘и с т о ’ ; 
в. погу жва ти, шме кер; ║ жен че -ета с дем. 
од жена. – Добро му оно жен че, ко љеб, 
потре ви ла се меро дав на и кућев ни ца кака 
није ско ро дошла у наш џемат; ║ жен ски 
-а -о ‘који се тиче жене’. – Кад је пуц ња -
ва ути ша ла, чу се жен ски јаук.  

[женидба] ж. – Сино ви му били за 
женид бу кад је избио рат.  

женид би на ж в. женид ба. – Вика ше 
онај ста рац: женид би на –  прва трго ви на.  

жени ти (се) женим (се) несв ‘сту па ти 
у брак (о мушкар цу)’. – Ја му велим, жен-
се, сине, јел ко рано рани дви је сре ће гра -
би, ништа од тог базвр ка ња нема, него ти 
лепо и згод но сави јај свое гње здо за вре -
ме на. 

жен ска ри ње ж мн ‘жен ски ње, жен ска 
деца’. – Поро дје ва ла се пуна кућа жен -
ска ри ња, па им је, како су ста са ва ле, тре -
ба ло нава са ти опа на ка, везе ниг чара па и 
кошу ља и још кое че га; в. пово зит. 

жен ска рош м ‘завод ник, ман гуп, шва -
ле раш’. – Тај ти је бијо жен ска рош у свое 
вре ме, ал све биде и про ђе, ене ти га сад, 
нико га не види ко усмр ђо сир, што вика -
ла  баба Дра ги ња: млад дели ја, стар си-
ро ма. 

жетва ж ‘саби ра ње стр ног жита’. – 
Кат поч не жетва, нај пр во жете ли це са 
српо ви ма жњу и руко ве да ју, потље вези -
о ци за њима оно што е пору ко ве да но везу -
ју врбо вим пру шћом у сно по ве, па се 

ондак сно пље потр па у крсти не, па кад се 
то добро ису ши пре го ни се на гув но и 
пође не у сто го ве или на кама ру и туј нак 
бид не док не дође врша ли ца. 

жете ли ца ж ‘жена која жање’; в. 
жетва, једа ред, пру гло. 

жете оц м ‘после ник који жање (жи-
то)’. – Кол ко сам пута одње ла руч ко ва 
коса чи ма, копа чи ма, жете о ци ма, пла сти -
јо ци ма, ни бро ја му нема; ║ жете лач ки -а 
-о ‘који се тиче жете ла ца’. – Јој мене, како 
е то згод но било кад запје ва ју: жито 
жањем – познае се нажањ; изр. ~ песме 
‘песме које се пева ју о жетви’; в. зави чај, 
раба џи ја. 

[жети] / жње ти жањем / жњем несв. – 
Па ти оне запје ва ју: ваздан жње смо, кра -
ја не  виђе смо; па ону:  жито жње ла Мари -
ца ђевој ка и кое шта још. 

жив жива -о изр. жива зго да ‘добро, 
угод но, кори сно’. – Наи ђо ше лепи дани 
да се збе ре љети на – жива зго да; ~-а ми 
мај ка ‘каже се кад се, ула зе ћи у нечи ју 
кућу, дома ћи ни затек ну на руч ку’. – Не 
надак се да ћу уда ри ти на пуну собру, 
жива ми мај ка – да вам бид не при ја тан 
ручак; ~ мука  ‘кад је нешто тешко, муч -
но’. – Уда рио мраз, а неста ло дрва – жива 
мука; ║ ~ жив ци јат -а -о. – Је л ти још 
жив ђед? – Жив жив ци јат, не-било му уро -
ка, још запо вје да и то не мож бити боље; 
║ ~ жив цит жив ци та -о ‘и с т о ’ . – Пре -
цр кла сам жива жив ци та кад је гађо гром 
у багрен. 

живи на -ине ж ‘дома ће пер на те живо -
ти ње’. – Има ду живи не пуну башчу коко -
ши ју, ћур ки, пат ки, гуса ка и мисир ки.  

живин че -ета с ‘једин ка било које 
живо ти ње’. – Мораш сва ко живин че да 
нара ниш и напо јиш нако како тре ба, јер -
бо и то е ство ре ње Бож је. 

живље ти -им несв ‘живе ти’. – Живљо 
е вође ко бубрег у лоју, сад оти шло у 
варош да бид не слу га дру гом мешто да 
бид не свој на свом ко што су му сви пре -
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ци бива ли; живе ли ‘узв. уз здра ви цу’. – 
Кад он поди же чашу и одр жа бесе ду, 
узвик ну: Живе ли!, а при ја тељ му одго во -
ри: Жив био, сре ћан био, куд год одио! – 
Живи јо и Бог те весе лио! – Жив ми и здрав 
био! –  Бог те живљо! – Живи про сто  –  
живље ћеш  сто; изр. живи се безл. – 
Добро смо и здра во, живи се нека ко и 
саста вља дан и комад; живе се ‘бити у 
ван брач ном одно су’. – Њиг дво ти се живе 
годи на ма, то ско ро сви зна ју сем њеног 
чове ка и њего ве жене. 

жив ну ти -нем св а. ‘опо ра ви ти се, 
побољ ша ти се (о здра вљу)’. – Зау ва ри це 
му бија гу они чае ви, мало е, мешчи ни, 
жив но; б. ‘трг ну ти се, поста ти жустри ји’. 
– Мено е пре да но и са-ће да жив не. 

[живот] -ота м. – Није њој више било 
живо та с оним зли ков цом; изр. Један је 
живот. 

живо та ри ти -ота рим несв ‘нека ко 
саста вља ти крај с кра јем’. – Живо та ри се 
нека ко, од данас до ćутра, боље нема, а 
горе не може. 

[животиња] ж 1. – Не мучи живо ти -
њу, и она има душу; 2. ‘лош, зао човек’. – 
Испсо ва га баба на пасја уста: живо ти њо 
јед на, како те није сра мо та да тако нешто 
рек неш оцу; ║ живо ти њи ца ж дем ‘поје -
ди нач ни пред став ник неке живо тињ ске 
врсте’. – Немо никад, бла го баки, да 
мучиш живо ти њи це, и оне су, ко и ми, 
Бож ја ство ре ња.   

жив чо -а м ‘раз дра жљив, љутит човек, 
који не може кон тро ли са ти сво је поступ -
ке’. – Онај жив чо гађо оном лудом глав -
чи ном у вра та и раз би јо иг очи сла ве, узо 
га ђавол чи на под-свое, ил му е она вешти -
ца дала неку ман ђи ју. 

жига вац -авца м ‘бол ни про ба ди’. – 
Мал мал па оćе тим неки жига вац вој нак, 
ко да си ми заби јо шило. 

жига ти -а безл несв ‘осе ћа ти про ба -
де, жигав це’. – С опро ште њом, вође нак 
ме, у мошни ца ма, згод но жига ло, одем 

док то ру, он каже да сам се про со; ║ жиг -
ну ти -е безл св ‘осе ти ти бол, про бад’. – 
Јој, што ме жиг ну нешто по-дну сто ма ка. 

жидак жит ка -о 1. ‘мале густи не’. – 
Нај во лим кад у жидак кача мак турим ста -
рог кај ма ка и пре вре лог сира. – Што ти је 
вако жидак пасуљ: ниђе гра шку д-ува тим 
не могу, ко да се не ваља, само сама чор -
ба; 2. ‘танак, сави тљив’. – Оно несно дје -
те се зако љу жди ло и тера по свом, а она 
узе жидак пру тић па га опа у чи по гузи, те 
се сми ри; 3. ‘нераз ви јен, мршав’. – Добро 
е ижџи гљо, још је непо дат кан, касти 
жидак, ал се види да ће да бид не круп на 
људе ска ра, ако Бог да. 

жижак жишка м 1. бот ‘ситан инсект 
што ула зи у дрво, пасуљ или жито’. – Ако 
дрво оćе чеш у мла ди ни, обро си зелен 
бостан: напа не га жижак и изре ше та ко 
груд ња чу; 2. ‘фитиљ за жижа ли цу’. – Про -
мјен де жижак, оће да се исту ли жижа ли -
ца; ║ жижљив жижљи ва -о ‘што је напао 
жижак (жито, бра шно, дрво)’. –  Ако ти је 
пше ни ца жижљи ва, није ни за шта. 

жижа ли ца ж ‘петро леј ска лам па без 
ста кла’. – Земај ле смо пре ма жижа ли ци 
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вече ра ва ли и рано ишли на спа ва ње, а ан 
зора зару ди, ми смо уста ја ли.   

жики нац -инца м фолк ‘Жики но 
коло’. – Коло прво кре не с пово зи тим док 
се до мома ка не пова та ју ђевој ке, ондак 
коло во ђа намиг не сви ра чи ма и они уда ре 
ужич ко, па чачак, па жики нац и тако 
редом до чар ла ме и завр зла ме, а сви ра чи 
још и запје ва ју: ала волим заи гра ти, кад 
се мала до мене ува ти.  

жила ж 1. ‘део коре на, корен ски огра -
нак’. – Пушти јо дуд жиле оће д-изва ле 
цоклу на мека ру; 2.а. ‘тети ва’. – Кад је 
рипи јо уз оба лу, исте гла му се она жила 
изнад пете, па не може сто пе; б. ‘крв ни 
суд, жила куца ви ца’. – Кад се наљу ти, 
изби је му на челу она жила и ти глај ку-
ћеш побе ћи; изр. из пет ни јег ~ ‘из све сна -
ге’. – Ђаво њима сад упра вља, они раде 
за њега и то дан-ноћ, ко да су пого ди ли 
ђуту ри це, запе ли из пет ни јег жила, са сви -
ју два ес нока та, и ћера ју од зла на горе, 
коно да им је, што вика ла моја покој на 
баба Дра ги ња, свра ке љи ца попи ла мозак; 
║ жили ца ж дем ‘мала жила’. – Кад око -
па ваш мла ду сад ни цу, води рачун да јој 
не поćе чеш жили це; в. таба ти; ║ жилав 
-а -о ‘чврст, издр жљив, отпо ран’. – Виш 
каки е жилав ко да си коноп це укр сти јо 
пре ко њега, мож д-издр жи каки ош терет. 

жила ви ти жила вим несв ‘доса ђи ва ти, 
мучи ти, гња ви ти’. – Виђа ли ти, Добро -
са ве, како онај гузо ња жила ви брез везе 
неке ства ри о кои ма нема пој ма, он ће да 
помог не село и сеља ке, а не зна ђе му е 
дупе а ђе гла ва. 

жили ти се -и се несв ‘пушта ти жиле, 
уко ре њи ва ти се’. – Узмеш, ћеро, видиш 
вако, оче неш пел цер и ондак га заби јеш у 
ову фину земљи цу па озго пре вр неш 
теглу, ондак редов но зали ваш по мено, и 
он ће се пола ко жили ти и кад се ожи ли – 
ете-ти нове сад ни це.  

жими реч. ‘за раз ја шње ње могу ћег 
неспоразума`. – Жими, шали јо сам се, 

јесмо купи ли Сла во во има ње. – Жими, 
нисам пото ра во, него сам шћео да видим 
шта би ми реко да јесам. – Немо ти, жими, 
њиг слу ша ти, но ради нако како си од оца 
и ђеда нау чи јо. 

жир м ‘плод хра ста’. – С јесе ни попу -
шта мо сви ње у жир, знаш како се попра -
ве: боље но да си иг рани јо житом. 

житељ ски -а -о ‘живот ни’; изр. ~ зго -
де ‘живот ни дога ђа ји’. – Е таке су ти биле 
наше житељ ске зго де и незго де: таки ти 
је живот – кол ко низ бр ди ца, ноли ко узбр -
ди ца; в. постиг ну ти. 

жито с ‘куку руз’. – Он није ишо у 
Банат у бер бу за-паре, но радио за жито, 
нако у кли пу; изр. Вуна за жито. – Земај -
ле су Ерцо ви нуди ли трам пу њине вуне 
за наше жито па вичу путом: вуна за жито; 
║ житан це -а с дем; в. бла го.  

жица ж 1. ‘тан ка метал на нит’. – Куп -
де мало жице па д-уда ри мо сви ња ма 
брњу шке; 2. ‘нит коју пре ља извла чи из 
пре ди ва’. – Кад се пле те, има жица на 
клот, а има на вркет; 3. ‘мали под зем ни 
воде ни ток’. – Бија смо батли кад смо 
копа ли бунар у авли ји, нађе мо жицу у 
шестом метру: бије вода аман с-прста; 
изр. има ти жицу ‘бити дови тљив, спре -
тан’. 

жиш! узв ‘упо зо ре ње дете та на ватру’. 
– Тек јади про о да ло па грма чуе на шпо -
рет,  а  ја  ти  вик нем:  жиш, жиш, те оно 
ста де. 

жишка ж а. ‘жера ви ца’. – Ђедо узо 
жишку маши ца ма те запа ли дуван. – И 
он, нако шашав, поглед не кроз про зор па 
вели: јој, људи, кад би се она кача ра запа -
ли ла – коли ка би то жишка била; изр: 
изба ци ти жишку (из-куће) ‘оте ра ти зло’; 
нада ти жишку ‘попла ши ти’; баци ти 
жишку под пете ‘дове сти пред свр шен 
чин, у опа сну ситу а ци ју’.  

жљиц ка ви ца  ж ‘жит ко бла то’. – Није 
ника ко чудо што су се ђеца иска ља ла по 
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ноли кој жљиц ка ви ци, ниси тре ба ла да иг 
ноли ко псу еш. 

жмар ци жмараца м мн ‘трн ци’. – Јој, 
кад  га  ува тим  за руку у колу, све ме 
жма р ци поди ђу, од пета до уве та, коно да 
уза ме гми жу неки вре ли мра ви. – Стре се 
се од они јег жмараца. 

жми ра ли ца ж в. жижа ли ца. – Она 
жми ра ли ца треп ће, ил нестае гаса ил је 
дого ро витиљ. 

жми ри ти -им несв ‘гле да ти јед ним 
оком или кроз полу за тво ре не тре па ви це’. 
– Кад вари с они јем швајс апа ра том, он 
жми ри мешто да тури цви ке ре ил неки 
заштит ник; ║ жмир ка ти -ам несв ‘повре -
ме но треп та ти, због дима, ветра‘. – Кад 
дуне ветар, оно вењер поч не да жми р ка. 
– Шта жми р каш ко свра ке љи ца на југо -
ви ну; ║ жмир ну ти -нем св ‘треп ну ти, 
погле да ти кроз тре па ви це’. – Жми р не он 
на њу, ко да неће да га виде. 

жму ри ти -им несв 1. ‘држа ти затво -
ре не очи’. – Ништа не вре ди што жму -
рим, ниђе сна и гото ва ствар, вата ме нека 
стру ја у нога ма; 2. ‘бес по сли чи ти, губи -
ти вре ме’: в. зврк. 

жмур ка ж ‘деч ја игра’. – Немој иг сад 
дира ти, поче ли д-игра ју жму р ке, нека иг. 

жње ти в. жети. 
жрвањ жрв ња м ‘руч ни млин’. – 

Земај ле је пође ко имо жрвањ, ал ту е тре -
ба ло мло го сна ге и дан гу бе да саме љеш 
џак жита, све смо на сме ну окре та ли. 

жу[ј]ица ж ‘начин при чвр шћи ва ња 
вра та на брв на ри’. –  Није досле било шар -
ки ко-во сад но се пра ви ла окру гла рупа 
доље на под ва ли, а на вра ти ма испуп че -
ње кое је нал је га ло на ту рупу и на томе 
се окре та ла вра та и та врста шар ке ти се 
зове жуи ца. 

жубор м ‘звук воде на пото ку’. – Код 
Цве ло ве воде ни це чуе се само жубор воде. 

[жуборити] -и несв. – Знаш ли ти, бла -
го баки, ону: кад чу у гори да поток жубо -
ри, виси ба ба мала спре ма ти се ста ла. – 

Кад смо били мали, па ослу шку е мо како 
шушти сла ма, како шумо ри дрве ће, како 
жубо ри пото чић, како уји ветар, како пје -
ва ју тице, бле је јаг њад, меке ћу козе, ричу 
телад, њиште коњи и кое шта, а ова дана -
шња ђеца ко да су пован тр за ла, Боже ме 
про сти, само ћоре у она гов на, нит шта 
чују, нит шта виде нит има ју мај каког 
оćе ћа ја коно што тре ба д-има иксан, буди -
бок сна ма.  

жуг ну ти -нем св ‘срк ну ти’. – Жуг не -
мо мало чор бе (1).  

жуђе ти  жудим  несв  ‘жуде ти’; в. за-
ви чај. 

жуја ж ‘керу ша жуте дла ке’. – Дошла 
жуја, не знам ђе била три-дана; ║ жуј ка 
ж 1. ‘керу ша’ ж дем. – Оште ни ла жуј ка 
сед мо ро – сви ко јај це јај це ту; 2. ‘кокош 
жућ ка сте боје’. – Одне се ми лиси ца ону 
жуј ку, дабог да јој при ćе ло; 3. ‘ста ра раки -
ја која се ужу те ла у буре ту’. – Е, ову вла -
шу жуј ке да ми поне сеш куму и кажи му 
да е одле жа ла пе-шес годи на у рас то вом 
буре ту; ║ жуј ки ца ж дем ‘жута коки ца’. 
– Оста ви жуј ки цу, а држде оног пјев чи ћа. 

жуљ м ‘заде бља ње дла на или таба на 
услед напор ног рада или тре ња’. – Кад 
цео дан тучеш мацо лом ил радиш мај 
којом алат ком, ако ниси утр вен, иско чи 
жуљ, то ти је коно кад обу еш нову обу ћу 
па кре неш на сабор неђе диље, још ако е 
потје сна,  ете  ти  жуља; ║ жуљан жуљ на 
-о ‘жуље вит’. – Зави чај шапу ће пуц ке та -
њем бад ња ка, дого ре ва њем све ће, уја њем 
раз ви гор ца, бла го род ним капи ма кише, 
зави чај рани жуљ ном оче вом руком, зави -
чај те  буди, у раза свит, мај чи ним пољу -
бом (7: 33).  

жуља ти жуља(м) несв. – Напра ви јо 
ми Сата ра тесне кон ду ре, жуља ју ме, 
доди ја ше. 

жуман це с ‘сре ди шњи жути део јаје -
та’. – Белан ца одво им за шено кле, а 
жуман ца уму тим и поше ће рим па пре ли -
јем озго пре ко; в. шено кле. 
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жуња ж зоол ‘пти ца слич на детли ћу, 
Picus’. – Оćе ти ла жуња муши це под мал -
те ром на сим су па се нава ди ла те кљу ца 
сва ки дан, оби сав мал тер. 

жуп но  прил ‘са бла жом кли мом’. – 
Доље кода њиг, у Лозни ци, је мло го жуп -
ни је, зато има ноли ко вино гра да. 

жустар жустра -о ‘хитар, оштар’. – Не 
ваља бити лад но клеп, ал није добро ни 
кад је иксан мло го жустар и зау мит, злат -
на е сре ди на.  

жут жута -о. – Жут ми нешто ђедо и 
без во љан; ║ жућ кас -ста -о ‘бле до жут’. –  
Има ди ја ше Румен ка неку жућ ка сту  блу -
зу ко јагор че ви на; ║ жути кав -а -о ‘блед 
у  лицу,  ужу тео,  бле ду њав’.  – Ма  јес он 
мено жути кав у лицу, ал не бој се, знаш 
како е каза но:  жути жуту ју –  руме ни пу-
ту ју. 

жут ну ти жут не(м) св ‘мало пожу те ти 
због суше или боле сти’. – Бога ми ако ова 
суво ви ца наста ви, неће д-изи ђе на добро, 
поглед ни како су жита већ жут ну ла. – 
Пше ни ца е жут ну ла, даће Бог да доче ка -
мо добар род; ║ жуто ва ти жуту ем (не)св 
‘бити жут у лицу, изгле да ти боле сно’. – 
Не бој се ти за њега: он жутуе нако откад 
га тувим, ал не забо ра ви да није тек нако 
каза но да жути жуту ју, а црве ни путу ју, 
над жи вљо е он мло ге кои су се руме ње ли 
у лицу; ║ жуће ти жути(м) ‘поста ја ти жут’. 
– Поче ло лишће жуће ти, сти же јесен. – 

Жуте се сун цо кре ти око њиве ко да си 
поре ђо мала сун ца. 

жуто глав -огла ва -о ‘који је жуте гла -
ве’; в. пли ска.   

жуто кљу нац -нца м ‘неис ку сан, бала -
вац; тек излег нут птић који има жут 
кљун’. – Кад ови жуто кљун ци завр ше 
шко лу, мисле да од њиг све почи ње. – 
Мене је отац гово рио: Још си ти жуто -
кљу нац, тек ћеш виђе ти шта е живот. 

жуту ља ‘кра ва жуте дла ке’. – Чија је 
оно жуту ља у нашој лива ди? – Има ли ми 
у оно вре ме Жуту љу, Руј ку, Видру љу, Цве -
ту љу и Шару љу. 

жућо -а м а. ‘човек изра зи то жуте 
косе’. –   Онај жућо Бого са вљев ти је ишо 
с нама на мобу, није имо више од два нес-
три нес годи на и он ти бијо водо но ша коса -
чи ма; б. ‘кер жуте дла ке’. – Мота нам се 
око авли је нечи ји жућо, ћерај те га да нам 
се не при пи то ми; ║ жућ ко с дем. – Неко 
ми пре би јо жућ ка, геља у пред њу десну 
ногу.  

жуч ж ‘жут, горак сок који лучи исто -
и ме на жле зда’. – Не мож да ти бид не само 
мед и мле ко, знаш како се каже: чашу 
меда још нико не попи док је чашом жучи 
не загр чи; ║ жучан жуч на -о ‘љут, бесан, 
срдит’. – Мло го си жучан бијо, не иде то 
тако; ║ жуч но прил ‘љути то, срди то’. – 
Они туј поч ну нако жуч но да се рас пра -
вља ју, не зна се ко е од кога загу ље ни ји.
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заа ле ње ти се -еним се св ‘поцр ве не -
ти, зацр ве не ти се’. – Кад јој реко ше да 
дола зе про сци, заа ле ње ше јој се обра зи. 

заба да ва прил ‘џабе, бес плат но, јеф -
ти но; уза луд’. – Про да де онај ветро пир 
наку пар це лу заба да ва. 

заба да ти заба дам несв 1. ‘зари ва ти’. 
– Ишли смо сабај ле, на Ђур ђев дан,  да 
заба да мо крсти ће од љеско ви не по њива -
ма, лива да ма и вот ња ци ма; 2. ‘бити зна -
ти же љан’. – Немој де да заба даш нос тамо 
ђе ти није место; ║ забо сти забо дем св 
пре ма заба да ти. – Само да забо дем ова 
два кочи ћа и дола зим. 

забап та ти забапће[м] св ‘поче ти гази -
ти по нече му што ода је потмуо звук’; в. 
кли пи ти.  

заба рак -арка м ‘под бар ни део њиве, 
лива де’. – Кад је кишна годи на, од оног 
забар ка нема мо ника ке вај де. 

заба са ти -ам св ‘залу та ти, скре ну ти с 
пра вог пута’. – Њиг дви је, баба Дра гој ла 
и мај ка, пођу с вече ри на конак у Трна ву 
код бабе Ста ној ле, па да пора не на пијац 
у Чачак, ал иг ува ти ноћ и оне заба са ју у 
Небо шу, шћу ћу ре се више неке букве и 
туј осва ну, над оним без да ном; в. сај ман. 

заба та ли ти -ата лим св ‘запо ста ви ти, 
напу сти ти неки посао’. – Што си заба та -
ли јо наки вино град, тако ти Бога? 

заба ци ти заба цим св 1. ‘зату ри ти’. – 
Заба ци ли ови моји неђе килан це, ника ко 
да га нађем; 2. ‘попи ти раки ју јед ним 
гутља јем’. – Ајде, Иџо, свра ти, да заба -
ци мо по јед ну;  ║ заба чен -а -о ‘изо ло ван, 

уда љен од глав ног пута’. – Она ти се уда 
у Бре зо ви це, то ти је заба че но тамо с оне 
стра не пла ни не, што би рекли – Богу иза 
ногу. 

заба шу ри ва ти -ури вам несв ‘избе га -
ва ти одго вор, намер но заго ва ра ти, мења -
ти теме раз го во ра’. – Ника ко он да каже 
како е било, но све заба шу ри ва и пре ла зи 
на дру го; ║ заба шу ри ти -ашу рим св ‘зата -
шка ти, при кри ти’. – Не би му пра во што 
запо ђе ну смо раз го вор о-томе, па шћа ди -
ја ше да заба шу ри. 

забе зек ну ти се -езек нем се ‘изне на -
ди ти се, зачу ди ти се’. – Веле да се сав 
онај народ, који се туј нак зате ко, забе зек -
но кад је чуо да е убјен краљ. 

заби бе ри ти -им св 1. ‘зачи ни ти бибе -
ром’ –  Додај де ми мено бибе ра да заби -
бе рим ову супу; 2. ‘напа ко сти ти неком, 
осве ти ти се’. – Ан се здом чо вла сти, ома 
е заби бе ри јо сви ма нама који смо му гово -
ри ли поште но, нако како јес.  

заби би ти се заби бим св ‘несве сно се 
загле да ти у нешто, забле ну ти се’. – Чим 
је она уишла у салу на заба ви, он се заби -
би јо у-њу, не треп ће; в. биба. 

заби ље жи ти -им св ‘запи са ти’. – Ми у 
цркве ни кален дар заби ље жи мо кад кра ве 
воде, а на брв ни ма уга р ком заби ље жи мо 
кад пре ло жи мо лам пек, тако што за сва -
ки лам пек уда ри мо рец ку. 

забит -и ж ‘непри сту па чан терен, бес -
пу ће’. – Добра е шума, ал у заби ти, не 
мош ни ш чим д-изву чеш дрва сем да 
носиш на леђи ма. 

З



заби ти заби јем св ‘убо сти’. – Заби јо 
трн у здра ву ногу; изр. ~ гла ву у песак 
‘избе ћи суо ча ва ње с про бле мом’. – Јок, 
не воли он да зна исти ну, ко да заби је гла -
ву под губер и пра ви се да не види оно 
што и ћорав види. 

забле ну ти се -нем се св ‘упи љи ти се, 
загле да ти се’. – Шта си се то забле но, ко 
да ниси виђо жен ско. 

забо ље ти -оли св ‘жиг ну ти, забо ле ти’. 
– Иć,  што  ме  забо ље  гла ва,  прште  на-
чи сто. 

забра вас -ста -о ‘сво је глав, твр до глав’. 
– Пушти га у бес тра га, видиш да е забра -
вас, нит се да пове сти ни поће ра ти. 

забра ви ти -им св ‘закљу ча ти, заман -
да ли ти’. – Кад бид не пред спа ва ње, ми 
кљу ча ни цом забра ви мо оба дво ја вра та на-
кући; в. кљу ча ни ца. 

забра ди ти се забра дим се св ‘веза ти 
мара му под бра дом’. – Кад се уми је мо, ја 
и моја јетр о ва, нај пр во забра ди мо мара -
ме, па онда при ла зи мо к руци све кру и 
све кро ви. 

забра зди ти забра здим св 1. ‘зао ра ти 
прву бра зду’. – Ан сам забра зди јо, виђо 
сам да е орно, ни мло го вла жно ни пре су -
во, таман како тре ба; 2. ‘задре ти, твр ди ти 
нешто упо р но и непо пу стљи во’. – Тај кад 
забра зди, не вре ди му гово ри ти, он ћера 
по свом ко јуне у плас, па куд пукло да 
пукло. 

забран м ‘пар це ла под шумом’. – 
Изгле да да се про дае Ери ћа забран на-
Јели ци, а каки је то дома ћин бијо, није 
тек тако каза но чије није било, чије бити 
неће. 

забрек ну ти  забрек не(м) св ‘поку ца -
ти обру че и нали ти воду у расу ше но буре’. 
– Пред изру чи ва ње шљи ва заки се ли мо 
каце, сипа мо воду на дан це и ква си мо 
дуге док не забрек ну. 

забрен ти ти забрен ти св ‘бити захва -
ћен ото ком, оте кли ном’. – Уда ри јо се Вла -
де у коље но кад је сто ва ро труп це, забрен -
ти ла му нога ко сту па.  

забри ђе ти -иди св ‘утр ну ти од уда р -
ца у тело’. – Уда рик ногом о тро но шку, 
забри ђе ми ћева ни ца ко да није моја. 

забри са ти -шем св ‘одби ти, при гр ну -
ти  метлом’.   –  Забри ши  пепо  на  ону  
стра ну. 

забр ка ти забр чем св ‘напра ви ти напој 
за сви ње меша њем сурут ке или спла чи на 
са јар мом’. – Ја ти ондак спе рем судо ве 
па у оне спла чи не додам сурут ку и забр -
чем мено пре кру пе те дад нем сви ња ма. 

забр ка ти ти -им св ‘пусти ти брко ве’. 
– Он виђо од ђеда па и он забр ка ти јо. 

забр кља чи ти -им св в. забр ка ти. – 
Забр кља чи мећу сви ња ма, ене ти сурут ке 
у мека ру, а јар ма е у амба ру па им изру чи 
у кори то да не грде, про би ше гла ву. 

забр ло жи ти -им св ‘напра ви ти неред’. 
– Кад се завр ши ло коми ша ње, уње смо 
жито у-салаш, ал не-сти го смо да скло ни -
мо шаши ну, смр че се, те нам нако зано ћи 
авли ја; кад би изутра, бану тета из Трна -
ве, шће ла сам да црк нем од-бру ке, кашће: 
кака е ово мла да кад је дозво ли ла да јој 
вако бид не забр ло же на авли ја; ║ забр ло -
жен -а -о ‘неу ре дан, не(ра)спре мљен’. – 
Ни с ким се она није пока ра ба си ла, нит 
је, дале ко било, неки зви јук, ни, да рек -
нем, нека ђубру ша, чисте ђеци оне прњи -
це, ђеца изми ве на и глед на, авли ја никад 
забр ло же на ни зако ро ва ше на, нема ништа 
рас то вржено ил зало ма та но но све на свом 
месту. 

забро ја ти се забро јим се св ‘погре ши -
ти при ли ком бро ја ња’. – Кад је испла ћи -
во воло ве, забр о јо се и севи јо, дао три 
иља де више, ал онај човек му вра ти јо 
ćутра дан. 

забру си ти забру си св ‘доби ти оте кли -
ну, нате ћи’. – Кад је цјепо дрва, уда ри га 
ћепа ни ца по нози па му то сад нак забру -
си ло и помо дре ло, стро ба поглед ну ти, а 
ја му велим: иćец кај црног лука, мено поу -
љи и при ви на убој, биће ко руком одње -
то; в. забрен ти ти. 
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забу љи ти (се) забу љим (се) св 
‘загледати`.  – Забу љи јо се у њу ко да 
ниђе више жен ско нема. – Шта си се забу -
љи ла у њега ко да мимо-њега ниђе мушко 
нема; в. глуп.  

забу на ж ‘ома шка, гре шка, заблу да’. 
– Упа до смо у забу ну, што јес, јес, кадар 
се и обру ка смо, ал, веле, ко при знае – пола 
му се пра шта. 

забу ни ти се забу ним се св. ‘запле сти 
се, поме сти се’. – Кад на про ше ви ни ђедо 
рече: ајде да чуе мо шта веле момак и 
ђевој ка, нас двое се бија смо забу ни ли, ни 
да бек не мо. 

забу ша ва ти -уша вам несв ‘избе га ва -
ти посао’. – Нико наш никад ниђе није 
забу ша во, јок, и на кулу ку одра диш нако 
чове чан ски, јел забу шант може да бид не 
сва ка рђа. 

забу шант м ‘онај који забу ша ва, избе -
га ва посао’.  ̶  Боље да сам зап неш но да 
пла ћаш оног забу шан та, само гла кад ће 
д-ува ти за вла шу и да тро пи у-лад. – Забу -
шант ради ко од беде.  

забу ши ти забу шим св ‘извр те ти, про -
бу ши ти рупу’. – Одне си ову даску код 
Радо и це нек ти вој нак забу ши јед ну рупу 
свр длом. 

забу ши ти -им св ‘пре ва ри ти, под ва -
ли ти’. – Кад су пре ме ра ва ли ком пи ре, он 
му забу ши јо за јед ну вагу.  

зава да ж ‘несло га’. – Знај те, ђецо, у 
кући у којој, дале ко било, дође до зава де 
од те куће ништа нема, ома ти ето део бе, 
а тамо нак ђе је сло га, туј и Бог пома же.  

зава ди ти се -им се св ‘посва ђа ти се’. 
–  Па запје ва ше ону: ајде, мила, да се зава -
ди мо. – Кад су се бра ћа зава ди ла, вели 
Вуја на Миљој ци: нема ти, дру го моја, 
душма ни на док не роди мај ка; изр. Зава -
ди јо би два ока у гла ви; ║ зава ђа ти -ам 
несв ‘иза зи ва ти сва ђу’. – Никад немо, бла -
го ђеду, да се зава ђаш ни с ким, јел од 
зава де ништа горе нема. 

зава лит -а -о ‘сме тен, несна ла жљив’. 
– Није, касти, зава лит, но дошо утр жан и 
уста оц и баста шан, све му иде од руке. 

зава ли ти -и св ‘недо ста ти’. – Све га 
смо наба ви ли довољ но, једи но нам зава -
ли ло бје лог вина, ал има ло е црве ног кол -
ко ош. 

зава ли ти1 се зава лим се 1. ‘спу сти ти 
се,  ува ли ти  се  на  удоб но  место’.  – За-
ва ли јо се у фоте љу ко сва ки дрма тор, 
ништа не-ради, а добро живи; 2. ‘пасти, 
скљо ка ти се’. – Не знам шта му би, згод -
но смо ишли и раз го ва ра ли и одјам пут он 
ушу ће, пре бле ђе и зава ли се, ној нак, за-
про шће.  

зава ли ти2 се зава лим се св ‘захва ли -
ти се’. – Јеси ли се зава ли јо чове ку што 
ти при че тво ри?; ║ зава љи ва ти се -аљи -
вам се несв ‘захва љи ва ти се’. – Бозна како 
се зава љи ва, ко да сам му учи њо не знам  
шта, а ја би то толи ко учи њо и неком ког 
не позна ем а камо ли њему. 

зава ри ти зава рим св ‘саста ви ти 
метал не дело ве варе њем’. – Ово мора да 
се зава ри, има човек, доље у Чач ку,  швајс 
апа рат. 

зава ро ва ти -уем св ‘пона ша ти се у 
нескла ду с неким пра ви ли ма која одре ђу -
је црква’; в. варо ва ти’. – Они зава ро ва ли 
и не раде на Огње ну Мари ју и на Про ко -
пље ија ко није црве но сло во.  

зава са ти -шем св ‘сте ћи, заи ма ти’. – 
Мораш да зап неш, дан ноћ, да зава шеш 
кол ко било. 

зава та ти зава там несв ‘захва та ти воду, 
снаб де ва ти се водом’. – Док нисмо иско -
па ли бунар, зава та ли смо воду на изво ру 
код Бре ста и носи ли у тести ја ма и буца -
ма; ║ зава ти ти -им св ‘захва ти ти’. – Ја 
пошла на  извор да зава тим воде за ве- 
че рас. 

заве жљај м ‘замо ту љак, смо ту љак, 
нешто заве за но у плат но’. – Узек онај 
заве жљај, испо здра вљак се ш њима и одок 
пола га но нави ше ус-пла ни ну.  
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заве зак -ска м в. чвор. – Кад начи ниш 
заве зак с узи цом, ил коноп цом, ил пер тлу 
на ципе ла ма, немо никад вези ва ти чвор 
намр тво, но на зам ку да мош лако потље 
д-одр је шиш. 

заве за ти заве жем св 1. ‘веза ти’. – Заве -
жи теле туј нак навр лива де; 2. ‘пре ки ну -
ти при чу, умук ну ти’. – Заве жи кад гово -
рим, ина че ће мот ка да ради! ║ заве зи ва ти 
-ези вам несв ‘вези ва ти’. – Сто ку смо заве -
зи ва ли за јасле, сва ко гове че је има ло свое 
место  и  сва ком  смо  у  бучу ку дава ли 
меки ње. 

заве сти заве дем  св 1. ‘погре шно усме -
ри ти, пре ва ри ти’. – Заво га на рђав пут; ║  
заво ди ти заво дим несв ‘одво ди ти у стра -
ну, у про паст’. –  Ништа црње нема но 
кад они кои воде народ, не воде га но га 
заво де; 2. ‘наве сти, назна чи ти, име но ва -
ти’; в. заво рањ, ćедок; ~ се ‘изгу би ти рав -
но те жу, једва се одр жа ти на нога ма’; в. 
рга ти. 

заве три на ж ‘место закло ње но од 
ветр о ва’. – Ви сте зако ра чи ли у живот и 
дошли пред рас кр сни цу са кое воде два 
пута, један, коим иде већи на, широк је и 
напод но гу, њиме се сти же у рас ко шну  
заве три ну, ђе је топло и мека но, закло ни -
то, удоб но и бога то, а дру ги пут је тесан, 
без во дан, оску дан, успо рит, чапор но вит, 
каме нит, трно вит, он води нави ше, на 
ветро ме ти ну, ђе шиба ју олу је и ветр о ви, 
ђе ćева ју муње и уда ра ју гро мо ви (7: 218). 

зави дан -дна -о ‘зави дљив’. – Није 
бијо рђав, ал му мани шем што е зави дан 
и љубо мо ран ко пашче, кад види да е неко 
бољи ода њ, сав позе ле ни од зло бе. 

зави ђе ти -дим несв ‘бити зави дљив, 
љубо мо ран’. – Немој му ништа зави ђе ти, 
џаба ти његов газдин лук кад је оже ни јо 
ону абро но шу. 

зави ја ти зави је св ‘нане ти снег, наве -
ја ти’. – Нека ко се и про би смо до Забо ја 
кад тамо зави јо ветар наме те у вр врзи не, 
сем тице ништа туди је није могло про ћи, 
а јад но ти ми. 

зави ја ти1 зави ја(м) несв ‘огла ша ва ти 
се висо ким, моно то ним зву ком’. – Кад је 
било глу во доба ноћи, заста до смо да мено 
ода не мо кад се озго од Црне сте не чу кур -
јак како зави ја. – Не знам што ли су керо -
ви ноћас зави ја ли до пред зору. –  Сву 
ноћ су зави ја ле сви ре не.  

зави ја ти2 зави јам несв ‘ста вља ти заво -
је, умо та ва ти’. – Кад су га апе ри са ли, 
поче ше му зави ја ти ногу заво и ма. – Они 
дуван зави ја ли у нови ну;  ║  зави ти зави -
јем св ‘уви ти, умо та ти’. – Помо зи му зави -
ти оно јаг ње на шиљ ку у чар шов;  изр. ~ у 
црно ‘учи ни ти вели ко зло’. – Про коц ко, 
несрет ник несрет ни, пола има ња и зави јо 
кућу у црно.  

завиљ ча ти -ам св ‘зау зда ти, ста ви ти 
коњу узду са чам па ром’. – Завиљ чај де ти 
ђецу на вре ме, кад смо та ју ђем на зуб, 
доц кан је.  

зави ри ва ти зави ри вам несв ‘загле да -
ти, погле ди ва ти’. – Већи ти је његов динар 
но нечи ја кућа, он ти, неке јаде, сва ки-
час  зави ри ва у нов ча ник ко сиђе ли ца у 
ону ствар, да про стиш; ║ зави ри ти -им 
св ‘поглед ну ти, осмо три ти’. – Добро зави -
ри, сине, да се није испа ти ла зла ти ца у 
ком пи ру. 

завис -сти ж. – Завис ти је пога на 
болес, радуј се, бла го баби, да свак има и 
да му добро бид не. 

зави си ти -им несв ‘бити зави сан од 
неког’. – Дав но би му он окре но леђа да 
не зави си од-њега; изр. Ко зави си од дру -
гог и њего вом керу се уми ља ва. 

зави тла ва ти (се) -итла вам (се) несв 
‘шега чи ти се, коме ди ја ти’. – Није ти се 
она зави тла ва ла ни с ким, нит је зави ри -
ва ла у туђе ства ри, јок, но е гла ла сво ја 
посла и сво ју  бри гу бри га ла; в. тро но -
жац. 

зави тлан ци ја ж ‘шега че ње, коме ди -
ја ње’. – На коми ша њу се попи је по која и 
сви пре ђу на зави тлан ци ју. 

зави тла ти -ам св ‘баци ти нешто из 
руке дале ко’. – Кад је завр шио посо, он 
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зави тла чекић у ћошак; ║ зави тли ти -им 
св ‘и с т о ’ . – Кад је изо ро неку рипу, он 
је зави тли  нани же у врзи ну. 

зави ту љи ти -иту љим в. завр ља чи ти. 
– Он му узе ону кру шку што е укро и зави -
ту љи нани же у поток. 

зави чај м ‘род но село, род ни крај’. – 
И зец ти се врне да лип ше тамо ђе се око -
ти јо, тако и иксан под ста рос жуди за 
зави ча јом. – Зави чај ти дару је дуњу и 
мушму лу, кара ман ку и беро сав ку; зави чај 
те гри је ватр ом испод лам пе ка и зрном 
пше нич ним у злат ном кла су; зави чај те 
вра ћа песми орач кој и копач кој, раба џиј -
ској и косач кој, жете лач кој и сва тов ској; 
зави чај те пози вље на мобу, на пре ло и 
поćе ло, на коми ша ње (7: 33) 

завла чит -а -о ‘при ма мљив, на шта се 
лако  навик не’. – Све  ђаво ље   пре ва ре су 
завла чи те, ласно упа неш у зам ку ко што е 
пуше ње, пијан ство, коц ка ње, кур вар ство 
и кое шта; ║ завла чи то прил ‘при ма мљи -
во’. – Нај при је му било завла чи то, а потље 
испа ло заја ди то: виђо у шта је упо. 

завла чи ти завла чим несв пре ма заву -
ћи. – Чуем ја, оно мад на ваше ру, како раз -
го ва ра ју два кошта пле ра и онај један вели: 
дошло, каже, гад но вре ме да не сми јеш 
више сво ју руку да завла чиш у туђи џеп; 
║ заву ћи се -учем се св ‘шћу ћу ри ти се, 
при кри ти се’. – Кад је виђо да е густо, 
заву ко се у миш ју рупу, бијо е мањи од 
мако вог зрне та. 

заво ди ти заво дим в. заве сти.  
заво ји ца ж ‘кри ви на’. – Кад је било 

код Весел но ви ћа заво ји це, пуче сту пац и 
сје но се стро ва ли под-оба лу у Цоло ву 
лива ду.  

заво рањ -орња м ‘спој ни метал ни 
клин изме ђу јар ма и плу га или кола’. – И 
он ти под не се пре ко дво ка та тужбу и 
ондак заве де лажне ćедо ке како га е бак -
сем  Жар ко  уда ри јо завор њом (в. 40/3, 
стр. 222).  

завра ње ти -ни св ‘смра чи ти се, поцр -
не ти’. – Завра ње ло небо, пред ону арла у -
џу, и ско ро се смр че усред дана. 

завра ча ти завра чам св ‘нешто учи ни -
ти вра ча њем’. – Онај јад ни Васо при ча 
како га неко баја ги завра чо, ко да га е вра -
чар мого нагна ти да кра де народ ну воду с 
водо во да, па почо нешто нако да ман та. 

завр зан   -рза на м а. ‘неспрет ња ко вић’. 
– Еда ли ђе оног мог завр за на; б. ‘иза зи -
вач нере да и сва ђе’. – Ајде, ајде завр за не 
један, сми ри се мено и глај сво ја посла. 

завр зи ва ти (се) -рзи вам / -рзу ем (се) 
несв 1. ‘сапли та ти се, лома та ти се (у мра -
ку, по лошем путу)’. – Поче смо да се завр -
зу е мо п-оној помр чи ни, мало е вали ло да 
се скр џу ма мо низ онај рид; 2. ‘задр жа ва -
ти бесми сле ном при чом, зама ја ва ти’. – 
Дав но би дошо, ал наи ђе Цоле и поче да 
ме завр зуе ш њего вом при чом; в. ста ру -
ди ја, тура, шедр ња;  ║  завр сти се -рзем 
се св ‘сапле сти се, запе ти о нешто, запле -
сти се’. – Завр зе се баба о пар то са ру и 
испа де јој ћаса из рукуј и прште у парам -
пар чад; изр. Завр зо се ко пиле у кучи не; в. 
одр жа ти, пиле, про сти ра ти.  

 завр зла ма -аме ж фолк 1. ‘народ но 
коло’; в. жики нац; 2. ‘гужва, неред, 
русвај’. – Тако ти је то кад неко здом ча 
влас, а није кадар да е поне се, он ондак 
начи ни завр зла му у којој се не зна ко пије 
а ко пла ћа. – Упа де весел ник у ону завр -
зла му ни крив ни дужан. 

завр ља ти завр љам св ‘залу та ти, поћи 
погре шним путем’. – Ми бак сем кре ну ли 
кра ћим путем и завр ља ли: сти гли кући у 
раза свит. 

завр ља чи ти -им св ‘баци ти дале ко’. 
– Кад је чула шта е синоћ било на заба ви, 
она ти ски де онај вере нич ки прстен и 
завр ља чи га Бога питај доклен. 

завр ну ти завр нем св 1. ‘усу ка ти,  уви -
ти’. – Он га смо та за-руку, завр ну е подо -
бро, док овај не при зна де шта е и како е 
било; 2. ‘заш ра фи ти, нави ти’. – Заврн де 
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добро шај тов на-буре ту да не начи ниш 
зијан; 3. ‘пре ва ри ти’. – Завр но га Радој ко 
за чети ри иља де; ║ завр та ти -ћем ‘пре -
ви ја ти, сави ја ти’.  – Не могу сад да ти дам 
кље шта, видиш да завр ћем ш њима овај 
плек. 

заву ћи се -учем се в. завла чи ти се. 
зага ди ти -им св запр ља ти’. – Забо га, 

Ђор ђе, што си пушти јо сто ку да мокри и 
баље га крај буна ра, да зага ди воду. 

зага сан -сна -о ‘таман, там не боје’ – 
Он бје ло пе рас па му згод но при ли чи она 
зага сна кошу ља; ║ зага сит -а -о ‘и с т о ’ . 
– Мло го ти зага си то то пле ти во за ђецу, 
узми неке лик ти је руди це па про ша рај 
мено. – Ста ри ји ма сам пле ла џем пе ре у 
зага си ту, касти дун кли ју, боју, а ђеци у 
лик ти ју. 

заги ли ка ти -чем св ‘поче ти голи ца -
ти, шка кља ти’. – Заги ли ко чиле дје те, а 
оно се згод но заце ну ло од-сми ја. 

заги ну ти -нем св ‘задр жа ти се, оста -
ти дуго’. – Те ти ноћи заги ну смо у кава ни 
код Коза до пред зору.  

загла ба ти -ам св ‘осла би ти, смо ри ти 
се’. – Цео Бож ји дан вукок оно попр је ко 
тесте ре, загла бак начи сто, не оćе ћам руке, 
ко да нису мое. – Ишчи ље сна га, ђецо 
моја, загла бак начи сто. 

загла вак -авка м ‘дрве ни клин којим 
се утвр ђу је нешто  рас кли ма но’. – Начин -
де ми некол ко загла ва ка од стр же ви не да 
пот кај лу ем алат ке, иде про ле ће, ваља да 
бид ну азу р не. 

загла ви ти загла вим св 1. ‘учвр сти ти 
заглав ци ма нешто што је рас кли ма но’. – 
Виђи те ми нека ко загла ви ону мању ćеки -
ру, нешто ми се рас кли ма ла; 2. ‘нео че ки -
ва но се наћи у тешкој ситу а ци ји’. – Некад 
не знаш је л боље загла ви ти у бол ни цу 
јал у бува ру; в. испа ли ча ва ти, несрет ник, 
пршњак; ~ се ‘укле шти ти се’. – Загла ви -
ло се пра се у-про шће и поче да ски чи ко 
да га дереш;  

загла ди ти -им св а. ‘угла ди ти, порав -
на ти нешто’. – Није ми добро загла ди јо 

бетон кад је изли во басам ке па не мош 
ласно да иг опе реш; б. ‘реши ти спор, 
поми ри ти се’. – Бија гу се њиг дво ји ца 
мено заме ри ли, ал напа не Дра го прво јед -
ног, па дру гог, да се изми ре и они ти њега 
послу ша ју те загла ди ше одно се, ко да 
ништа није било. 

загле да ва ти -еда вам несв ‘погледи-
вати’. – Стал но сам загле да ва ла да л је 
јуни ца поче ла да зачи ње;  

загле да ти се -ам се св ‘заљу би ти се’. 
– Мешчи ни да су се наш Саво и она Алек -
си на ћер загле да ли; ║ загле да ти загле дам 
несв ‘зави ри ва ти’. – Иде оздо, па мало-
мало нешто загле да пре ко врзи не; ║  
заглед ну ти заглед нем св ‘загле да ти, 
пажљи во пре гле да ти’. – Узми сту бе, 
заглед ни добро да није слу чај но нека цре -
пљи ка спа ла с гра ђе ви на од оне нома да -
шње олу је. 

загли би ти се загли бим се св 1. ‘упа -
сти у бла то’. – Загли би смо се у локву 
испод  Јако вље ви ћа кућа, кад смо вукли 
спо мен тати, да не би четво ра – не би 
могли   пре др је ти; 2. ‘поћи погре шним 
путем, упа сти у нево ље, про бле ме’. – 
Загли би јо се у дуго ве, не зна ни ку[д]-ће, 
ни шта-ће, ни како-ће. – Загли би јо му син 
у ту ђаво љу пар ти ју, ника ке вај де више 
кућа нема ода њ, само дан гу би ш њима 
пова здан; изр. Загли би јо се до гуше. 

заглу ну ти заглу нем св ‘одјед ном оглу -
ве ти’. – Кад је гађо гром у Дави дов багрен, 
мене ти заглу ну уве та: нисам три дана 
ништа чуо; в. гума ра ба. 

загно ји ти загно ји св ‘ком пли ко ва ти се 
упа лом про у зро ко ва ном гној ним бак те ри -
ја ма (о повре ди, рани)’. – Тако сам се гад -
но утр ни јо да ми се загно и јо табан, нисам 
мого сто пе некол ко дана, док ми нана није 
иглом изва ди ла трн. 

заго ва ра ти -ова рам несв ‘задр жа ва ти 
нечи ју пажњу на некој теми с циљем да 
се сазна или постиг не нешто дру го’. – 
Видим ја да ви мене заго ва ра те, мора да 
сте нешто реши ли да заба шу ри те; в. пен -
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џер; ║ заго во ри ти се -им се св ‘задр жа ти 
се због нева жних посло ва, зама ја ти се’. – 
Нас дви је ти се заго во ри смо и мене ти, 
пустој, поки пље млје ко. 

загов на ти -ам св ‘напра ви ти недо пу -
стив пре кр шај, осра мо ти ти се’. – Мора да 
е онај Вла сти ми ров гов но ваљ јопет нешто 
загов но ан је дола зи ла мили ци ја. 

заго ља шти ти се -оља штим се св 
‘зади ћи сук њу до изнад коле на’. – Заго -
ља шти ла се, реко би је певаљ ка. 

заго ре ти -и св ‘при го ре ти за дно посу -
де при ли ком кува ња’. – Ђеца наја ри ла 
ватру више но што тре ба и заго ре ми 
ручак, ку[д]-ће моја бру ка. 

загра[ј]ити -им св ‘зага ла ми ти’. – 
Перо послу жи тељ узе зво но и поче да зво -
ни, а ђаци загра и ше и поку ља ше напо ље 
ко рој чела. 

загра ди ти загра дим св ‘напра ви ти 
огра ду, огра ди ти’. – Реши ли смо да загра -
ди мо онo има ње што смо лани купи ли, 
пова ди ли смо ста ре шљи ве, има да се 
нацје па коља кол ко ош, а пру шћа има по 
пото ку, све врба до врбе. 

заграк та ти закракће[м] св пре ма грак -
та ти; в. гавран, сла вуј. 

загре ба ти -ем св 1. ‘напра ви ти огре -
бо ти ну, оста ви ти траг гре ба њем’. – Дедер 
да види мо ко је од вас с нечим нако загре -
бо нова вра та; 2. ‘брзо побе ћи, нагло отр -
ча ти’. – Кад је њен тата наи шо, он је загре -
бо ко зец и сту шти јо се нани же Цве ло вој 
воде ни ци; ║ згре ба ти -бем несв ‘остру га -
ти каши ком’. – Згре би ове ком пи ри ће што 
су мено заго ре ли и ува ти ли за дан це, то е 
нај љеп ше;  ║  загреп сти -бем св ‘огре ба -
ти нечим’. – Узе ло овo несно дје те те 
пову кло мач ку за-реп, она се окре те, зама -
у ка и загре ба га по руци. – Ко е ово загре -
бо ексе ром по брв ни ма?  

загри жљив -ижљи ва -о ‘про во ка ти -
ван, склон сва ђи и нере ду’. – Поштен јес, 
ал је загри жљив начи сто, за трен ока пла -
не и поч не кав гу и не сми руе се док не 
ишће ра ствар на чистац. 

загри зну ти загри знем св ‘загри сти’. – 
Загри зни кол ко мош да про гу неш;  ║  
загри сти -изем св 1. ‘и с т о ’ . – Не мож 
зна ти кака је јабу ка док не загри зеш; 2. 
‘упу сти ти се у ризи чан поду ват’. – Бог ме 
је загри зо мушки, сва ка му час: да су 
могли, поцје па ли би га ко сви ња масну 
тор бу, ал човек имо три чисте, сти со 
петљу и стр по им све на кама ру.  

загри ја ти се -јем се 1. ‘огре ја ти се 
поред ватре’. – Бане јам пут, уз месо је ђе, 
Мићо Ћур чи ја, по некој арла у џи, кода нас 
у млин да се мало закло ни и загри је; 2. 
‘заљу би ти се’. – Изгле да ми да се наш 
ста ри ји син загри јо за Обра до ву ћер ку, 
све ми се чини да мири ше на свад бу, ако 
Бог да. 

загр ми ти / загр мље ти -ми св безл 1. 
‘загр ме ти’. – Кад загр ми, ете ти кише; 2. 
‘зави ка ти, раз га ла ми ти се’. – Кад је он 
загр мљо на том збо ру, народ поче да му 
пље ште дла но ви ма, а они дрма то ри се 
само зглед ну ше. 

загр ну ти загр нем св 1. ‘око па ти усев 
и уз ста бљи ку при гр ну ти земљу’. – Д-
идем да загр нем мено кра став це кад је 
вако орно после јуча шње кише; 2. ‘наба -
ци ти на раме на, обу ћи топли ји комад оде -
ће’. – Загрн де ти, тата, ову гуњу, боја ти 
се да те не-про би је ветар;  3. ‘мало зади -
ћи сук њу (да се не поква си на јутар њој 
роси или ако се хоће пре га зи ти поток или 
речи ца’. – И она ти загр ну сук њу изнад 
коље на и зага зи у-рје ку; ║ загр та ти -ћем 
несв ‘око па ва ти усе ве’. – Забо ра ви ли 
људи како се загр ће муруз; ║ загр та ње с 
гл. им. – Не питај више шта је загр та ње 
кад се земља труе, а не око па ва, неће више 
нико д-узме моти ку ко да се не ваља.  

загрц ну ти се -нем се св ‘зака шља ти 
се кад мрви ца хра не зађе у душник’. – Ја 
му вичем: пола ко, дје те, ал он пожу ри јо 
да пој де што-при је па се, ита ју ћи, загрц ну. 

загу ђе ти -ди[м] св 1. ‘поче ти гусла ти, 
запе ва ти уз гусле’. – Земај ле је у Дра га -
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че ву било подо ста гусла ра, ја сам слу шо 
неке од њиг кад загу де, мили на ти бид не, 
а нај во љо сам да слу шам Миљ ка Цого ља, 
Рада Пет ко ви ћа, па њего вог уну ка Дра га -
на, па Милен ка Вукај ло ви ћа, па Јова на 
Симе у но ви ћа, па Живо ту Мило е ви ћа, па 
Божа Раден ко ви ћа; 2. ‘захлад не ти’. – 
Љетос ćеди пова здан, пита ћу га кад загу -
ди тамо на ке о Божи ћу шта ће да раде без 
дрва и кое че га;  

загу ли ти се загу ли(м) се св ‘твр до гла -
во задре ти, непа мет но инси сти ра ти на 
нева жној поје ди но сти’. – Загу ли јо се Вла -
де, а загу ли јо се и Миле, неће да попу -
шти није дан, ни лјек, једва иг сми ри смо 
да се  не-пова та ју за-гуше; ║ загу љи ва ти 
-уљи вам несв ‘тера ти по свом, нера зум но 
инси сти ра ти на нева жној поје ди но сти’. – 
Немо више загу љи ва ти, ако Бога знаш, но 
јед ном, бра те, и ти попу шти кол ко било, 
шта си навро ко луд на тоци ло; в. потрг -
ну ти; ║ загу љен -а -о ‘пргав, сво је глав, 
задрт, незго дан’. – Нема од тог посла 
ништа, ш њим здо го во ра нема, тај је загу -
љен начи сто, ћера мак на конац; в. 
жуч[ан].  

загу љен ко м ‘незго дан човек’. – Онај 
Пићи нац ти је пра ви загу љен ко, нит га 
мош пове сти ни поће ра ти, кад задре, не 
осту па ни за живу гла ву. 

загу сти ти -и св 1. ‘пове ћа ти густи ну, 
згу сну ти’. – Мло го си загу сти јо мал тер, 
додај воде те га ражи ди мено; 2. ‘наћи се 
у непри ли ци, у опа сно сти’. – Кад је загу -
сти ло, ни тра га ни гла са од оног њего вог 
клин че ња и вали са ња, збри со е гла вом без 
обзи ра. – Ан је загу сти ло он се посо пепе -
лом; ║ загу шће ти -усти[м] св ‘и с т о ’ ; в. 
зажди ти, кли сну ти. 

зада ва ти задаем несв ‘дава ти, наме -
та ти задат ке, оба ве зе’. – Има ју беја ги неки 
рас пус зимус, а учи тељ им задо неки јег 
задатака, нема ју кад јад ни чад да се гру -
да ју и возе на сони ца ма;  ║  зада ти задам 
св ‘дати зада так, намет ну ти оба ве зу’. – 

Немо, молим те, око мене да дан гу биш, 
тре ба још и ја да ти зада ем посла. 

зада ја ти зада јам несв ‘пома га ти тек 
рође ном мла дун че ту сиса ра да се при вик -
не на сиса ње’. – Пође кад мораш да зада -
јаш јаг њад и телад док само мено не 
одврк ну, потље сами вата ју за-сису и тучу 
у виме док им мај ка не-спу шти млје ко; ║ 
задо и ти задо им св ‘нахра ни ти мла дун че 
првим мле ком по рође њу’. – Са[д]-ће она, 
оста  у-шта ли  да задо и теле; ║ задо ен -а -
о ‘задо јен нечим (мај чи ним мле ком, 
мржњом, иде о ло ги јом)’. –  Задо е но то 
мржњом од малиг ногу, а да га човек пита 
што мрзиш Србе, не зна да ти рек не, а и 
не зна пусник да му е наврн ђед бијо 
Србин и сла ви јо све тог Ђор ђа ко-и-ми. 

задиг ну ти -нем св ‘поди ћи’. – Задиг -
ни де мено те врат ни це да испод њиг про -
кре шем зeмљу да не каче кад се отва ра ју; 
║ зади за ти -жем несв ‘поди за ти’. – Оне 
зади жу сук њу и кад не газе пре ко пото ка; 
║ зади ћи -гнем св ‘завр ну ти’. – Задиг ни 
мено нога ви це кад газиш пре ко-баре; в. 
загр ну ти. 

зади ра ти -ем несв пре ма задр је ти. – 
Немој те, ђецо, зади ра ти тамо ђе вам није  
посо; ║ задр је ти задрем св ‘одсту пи ти од 
теме, прав ца или тока при че’. – Ми шће -
ли да се нако бра ски здо го во ри мо да начи -
ни мо мено пута, да може мо ко људи да 
при ђе мо кућа ма и да при гна мо кое шта и 
кад је кишо ви то вре ме, ал Рашко задро ко 
јуне у плас, те ко ми је поćе ко врзи ну, те 
ја нећу да кал др мим, те мене пут не тре ба 
ни за шта, и ет после воли ко годи на испа -
де да му ствар но не тре ба: ене га сам ко 
пушти њак чами;  ║  задр вен -рве на -о 
‘твр до глав, нера зу ман, који оста је при 
свом схва та њу и кад се пока же да није у 
пра ву’. – Задр вен је, дабок са чу вај, ко 
мазга, не мош ш њим да раз го ва раш ко ш 
чове ком, он ћера свое и то ти је, туче нако 
ко ован у кри ву шљи ву; ║ задрт -а -о 
‘и с т о ’ . – Задрт ко да га е пра ви јо Шип -
тар, ш њим нема здо го во ра. 
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задје ва ти задје вам несв 1. ‘ста вља ти 
нешто на ревер, цвет у косу, за појас’. –
Ђевој ке сва то ви ма заде ва ју рузма рин, а 
они њима вра те уздар је тура ју ћи у ону  
кор пи цу с рузма ри ном неку пару; 2. ‘иза -
зи ва ти, под ба да ти; шали ти се’. – Ми смо 
ти се задје ва ли мимо гред, мај шта да ради -
мо, и кад копа мо, и кад жње мо, и кад 
коми ша мо, тако нам лашње про ђе дан; ║ 
зађе ну ти зађе нем св пре ма задје ва ти. – 
Сва ком сва ту се у ревер зађе не стру чак 
рузма ри на; изр. Засви ри па за појас зађе -
ни; ║ зађе сти -нем / -дем. – О Ђур ђе вуд не 
тре ба зађе сти на капи ју крс(т) од љеско -
ви не.  

задоц ни ти задоц ним св; в. одоц ни ти. 
– Задоц ни ли сте ви три јес годи на да се 
рав ња те ш њим, кад је он гово ри јо шта ће 
да нам се збу де, ви сте се пра ви ли неве -
шти, сад вам крив Јан ко и Мар ко. 

задри бан да м в. надри бан да. – Она 
задри бан да Дра го сла вље ва кад нешто 
задре, немо ни поку ша ва ти да га одго во -
риш, он ће ишће ра ти његов ски па да си 
још толи ки.  

задр је ма ти задр је мам св ‘усну ти на 
тре ну так, задре ма ти’. – Задр је мо Мијо -
драг на гума ра би, Вра њо му сам иде, ал 
му неђе успут спа ла шај ка ча; изр: Задре -
мо ко сој ка на југо ви ни. 

задрк та ти -им св ‘поче ти дрх та ти, 
тре сти се од узбу ђе ња’. – Кад су наи шли 
њего ви коњи у гало пу, мешчи ни да е 
земља задрк та ла, а и ђеца задрк та ше од 
стра сти. 

задр ма ти -ам св ‘затре сти, заљу ља ти’. 
– Задр мај де ову кру шку, јачи си, нек опа -
не која да се мено засла ди мо. 

задру га ж ‘већа поро дич на зајед ни ца’. 
– Да смо задру жни, ко што има задру га, 
па да се шур ка, неко око-сто ке, неко око 
ова ца, неко пла нин куе, неко роба џи ја, а 
ми пусти нео ко сни, не зна мо ку-ћемо при -
је, знаш како ти дође: више рукуј, већа е 
и сна га; ║  задру жни -а -о ‘који при па да -

ју вели кој поро дич ној зајед ни ци’. – Ондак 
ти је било мло го задру жниг кућа од по 
два ес-три ес душа. 

заду ва ти се заду вам се св ‘зади ха ти 
се, гла сно диса ти’. – Што си се, син ко, 
заду во тако, ко да су те  јури ла керад.  

задуд ња ти / задуд ње ти -и св пре ма 
дуд ња ти / дуд ње ти; в. стро ба. 

заду жби на ж ‘оста ви на за душу, теко -
ви на (или њен део) коју човек оста вља 
наро ду из кога је поте као за спас душе и 
сећа ње међу потом ци ма’. – Наши све ти 
пре ци су поди за ли свое заду жби не Богу 
у сла ву, пре ци ма у час а потом ци ма у ама -
нет. – Кад су они дошли на влас, опљач -
ка ли су све заду жби не.  – Неки ко заду -
жби ну оста ве цркву ил има ње, а ови 
ништа ци – два мили о на гро бо ва. 

заду жби нар -ара м ‘осни вач заду жби -
не, кти тор’. – Србљи су одвај кад има ли 
заду жби на ре кои су за свој народ поди за -
ли заду жби не; ║ заду жби нар ски -а -о 
‘који се тиче заду жби не’. – То ти је заду -
жби нар ска гра ђе ви на.  

заду жби нар ка ж ‘жена која је поди -
гла заду жби ну’. – Нов ка Вили по ва била 
пра ва заду жби нар ка: роди ла и спо ди гла 
три не сто ро ђеце 

заду жби нар ство с ‘добро чин ство које 
је усме ре но пле ме ни тим циље ви ма’. – 
Земај ле су виђе ни ји људи гаи ли заду жби -
нар ство, ко е бијо могућ ни ји начи ни јо е 
или цркву или неку дру гу гра ђе ви ну и 
оста ви јо наро ду. 

заду шни -а -о ‘који се тиче душе, који 
се одно си на душу’; изр. ~ баба  ‘осо ба за 
све, сва ком послу шна’. – Није моја Слав -
ка заду шна баба, откан дер те се ње, не 
може она више да бид не меша ја кад гој 
неко умре, па ашчи ја кад гој се неко жени 
ил удае, па баби ца кад се која пора ђа. 

заду шни це ж мн ‘дани посве ће ни 
поме ну мртви ма’. – Ми о заду шни ца ма 
од пам ти вје ка изла зи мо на-гро бље, пали -
мо све ће, кади мо гро бо ве и изно си мо при -
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ло ге  да се свак, ко при ђе гро бо ви ма на-
ши јег ста риг пре кр сти ил запа ли свје ћу, 
нешто поча сти, пој де и попи је, а оне ти 
стал но пада ју у субо ту. – Наша чељад изо -
де на све четво ре заду шни це и на миољ -
ске, очи Мијољ да на, и на митров ске, очи 
Митров да на, и на оне очи сиро пу сне неђе -
ље пред вас кр шњи пос и дуов ске кое пада -
ју у субо ту очи Тро и ца; у те дане пре ча 
посла нема мо, јел су то наши ста ри, Бог 
да им душу про сти, заслу жи ли и то нам у 
ама нет оста ви ли, и ко би то пре кр ши јо, 
тај би изгу би јо бла го слов пре да ка и нау -
дио би сво јој кући и сво им потом ци ма. 

зађе ви ца ж ‘спор, неспо ра зум, мања 
сва ђа’. –  Ма остав те, људи, те зађе ви це, 
има де те ваљ да пре ча и памет ни ја посла, 
кумим вас Богом једи ни јем. 

зађе вој чи ти се -им се св ‘раз ви ти се 
у девој ку, ста са ти, при бли жи ти се пуно -
лет ству’. – Док дла ном о длан, зађе вој -
чик се, а кад сам се удо ми ла, пита ме моја 
ујна: очи ју ти, вели, је л ти жао ђевoвaња?  

зађе ља ти -ам св ‘заре за ти ножем, 
напра ви ти шару на дрве ту . – Ђедо није 
мого докон код ова ца, узо веди ми стер и 
зађе љо шаре на оној њего вој мачу зи, да 
се не мош нагла ти. 

зађе ну ти -нем в. задје ва ти. 
зађе ра ва ти -ера вам несв ’уоча ва ти, 

запа жа ти’. – И каже како е и он после 
зађе ра во у Ужи ца ма, кад је ишо код сво -
и јег дру го ва, како и-њине мај ке има ју зид -
ња ке и реши да пре ска че дору чак док не 
саште ди да ми га купи за обе ти ну; ║ зађе -
ри ти -им св ‘загле да ти, уочи ти, запа зи -
ти’. – Нико ко ђедо Мла до мир није мого 
да зађе ри у-шуми, јал у врзи ни кое дрво 
ваља за рогу ље, кое за кри ва и цу, сони це, 
срча ни цу или ђеци за ски је. 

зажа гри ти зажа грим св ‘доби ти посе -
бан сјај у очи ма’. – А она, пуна сре ће, 
зажа гри ла оним очи ца ма, оће да поле ти. 

зажди ти заждим св ‘брзо оти ћи, побе -
ћи’. – Е, ти трто му ди, коно што е он, ми 

дођо ше гла ве, дани ма се јуна чи, а виђе ли 
га данас: чим је мало загу шће ло, зажди јо 
кол ко га сна га носи те побе го. 

зажму ри ти -им св а. ‘затво ри ти очи’. 
– Про зор кои нази рем на окре че ном зиду 
бија ше зажму ро; б. ‘намер но нешто »пре -
ви де ти«’. – Зажму ро на јед но око и про -
глед но му крос-прсте. 

зазве ча ти -и св в. зве ча ти. 
зазеп сти -ебем св ‘назеп сти’. – Кад 

пра сад зими зазе бу, оста ну крџа ва, не вре -
ди иг потље рани ти. 

зази ми ти -им св ‘оста ви ти да пре зи -
ми (о сто ци)’. – Реши јо Ста ное да зази ми 
и воло ве и бико ве; ║ зази мља ва ти -имљу -
ем несв. – Козо комен ди ја па га пита: шта 
си реши јо: оћеш ли и оца да зази мљу еш? 

зази ну ти -нем св ‘загри сти’. – Не могу 
да  зази нем  ни  овић ка,  све ми одне ми -
ли ло. 

зази ра ти -ем несв ‘усте за ти се, сти де -
ти се’. – Он обра зли па зази ре неке јаде, 
није од они јег што су пен џе ти ра ли образ. 

зазор м 1. ‘стид, осе ћај недо стој но -
сти’. – Од зазо ра не шће да се послу жи; 
2. ‘мало расто ја ње’. – Оста ви јо ми мали 
зазор изме ђу вра та и пер ва за и чим мено 
вра та набрек ну, кад наи ђе магла ил киша, 
не мош ласно да иг затво риш. 

зазу би це ж мн 1. ‘запа ље ње десни (о 
коњи ма)’. – Нешто ми се чини да е левак 
доби јо зазу би це ; 2. ‘жеља иза зва на посма -
тра њем неког како нешто чини’. – Глам 
како макља ју оно вру ћо пече ње, па згод -
но добик зазу би це и пото ча ми вода на 
уста. 

заи гра ти се заи грам се св ‘зане ти се у 
игри и забо ра ви ти на вре ме’. – Ова несна 
ђеца се заи гра ла и сто ка им оти шла у 
зијан. 

заи ма ти (се) -ам (се) св ‘сте ћи име -
так, иза ћи из оску ди це’. – Бог вам дао 
здра вље, мла ди сте, живот је пред вама, 
брзо ћете ви да се заи ма те и да ста не те на 
здра ве ноге, само напред. 
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[заинатити се] заи на тим се св. – Заи -
на тио се, не вре ди му збо ри ти, ћера по 
свом док јам пут не-лупи глав чи ном о-зид; 
║ заин та чи ти се -им се св ‘оста ти тврд у 
свом убе ђе њу иако сви раз ло зи гово ре да 
је то непа мет но’. – Не мож да му се здо -
го во ри, заин та чи јо се и не оду стае док не 
ишће ра, не пита кол ко кошта. 

заи ска ти заи штем св ‘затра жи ти 
нешто’. – Кад ти чоек заи ште нешто, ако 
мош – подај му ко чоек, немо да га цје -
диш, тако ти Бога, јел није ласно иска ти; 
ако не мош, кажи му бар лепу реч. – Ни 
мај ка не дае сису ђете ту док оно не заи -
ште ил не запла че.  

заи ти ти -им св ‘захва ти ти’. – Заи ти де 
ми жита у ову шер пи цу да бацим коко -
шка ма.  

заи ћи заи ђем св ‘доћи нао ко ло, кра -
дом’. –  Он, кол ко е веш, заи шо озго кроз 
вот њак па сишо јару гом да га нико не смо -
три. 

заја ди ко ва ти -уем св ‘изне на да гла -
сно запла ка ти’. – Заја ди ко ва, пусни ца, 
камен би запла ко: јој, сине, рано моја, што 
оста ви и уцве ли мај ку тво ју! 

заја дит -а -о прил ‘који доно си јад, 
мучан, тего бан’; в. завла чит. 

заја жљив -ажљи ва -о ‘који се лако 
задо во љи’. – Неке јаде није ни лјек заја -
жљив, но начи сто неза ја жљив, ко да му е 
зину ла нека ала, дај Боже да му се то о-
гла ву не оби је. 

заја зи ти зајазим св ‘напра ви ти напер 
ради навра ћа ња воде на воде ни цу’. – Кад 
је  заја зи јо воду за воде ни цу, Дарин ка е 
испод јаза, у под ја зи ци, наре ди ла башчо -
ван лук те зали ва ла кад тре ба. 

заја пу ри ти се -апу рим се св ‘поцр ве -
не ти од узбу ђе ња, зацр ве не ти се’. – Оди -
гра ла ш њим у колу, па кад су се прет по -
ста вља ли , она се заја пу ри ла ко мај ска 
тре шња. 

заја у ка ти -аучем св ‘гла сно заку ка ти’. 
– Заја у ка пуста Перу ни ка коно гуја љута, 

оста кућа без рани о ца, ко ће њене сиро -
та не љебом изра ни ти.  

зај ма ти -ам (не)св ‘позајм љи ва ти, узи -
ма ти на вере си ју или у зајам’. – Нави кло 
то да зај ма, ника ко да се опа ме ти, да зава -
ше, па да рас по ре ди како тре ба, да се 
опру жа пре ма губе ру; ║ зај ми ти зај мим 
(не)св ‘узе ти у зајам’. – Кад зај миш, вра -
ти дан рани је но што си обе ћо, немо да 
дозво лиш да онај ко ти позај ми рука ма, 
потље иште нога ма, а кад узај миш каку 
алат ку ил мај шта, чувај боље но свое, јел 
ко не чува туђе, неће никад има ти свое. 

зај но прил ‘зајед но’. – Па, ет, навр ши -
ло се пре кла ни педе сет годи на откад смо 
ја и мој човек зај но, било е мука и нево -
ља, ал, вала Богу, и радо ва ња, изро ди смо 
и спо ди го смо ђецу и еве, вала Богу, сад 
има мо пуну кућу уну ча ди.  

зајо гу ни ти се -огу ним се св ‘наљу ти -
ти се, застра ни ти’. – Знао сам да е јогу -
нас, ал да може толи ко да се зајо гу ни – 
нисам мого ни зами сли ти. 

зака ве да ти -ам св ‘оне мо ћа ти, једва 
се кре та ти’. – И весе ли Деси мир ти је зака -
ве до начистo, једва е изи шо од Таки ша 
горе кад је пошо Или ји на-сара ну и вели: 
оде Иџо, сад сам ја на реду; и тако и-би. 

закај ло ва ти -уем св ‘попра ви ти, учвр -
сти ти, пот кај ло ва ти  (в.)’;  в. рас кли ма -
та ти. 

закај ма чи ти -и(м) св а. ‘фор ми ра ти 
поко ри цу млеч не масти на про ку ва ном и 
охла ђе ном мле ку’. – Кад млје ко спје ни -
мо, ми га раз ли је мо у кар ли це и оно се до 
ују тру закај ма чи, ондак сали је мо кај мак, 
а онo млје ко под мла чи мо и тура мо сири -
ште и кад се пот си ри, зави је мо га у груд -
ња чу и озго при ти сне мо да се ицје ди 
сурут ка; б. ‘нама за ти кај мак на хлеб или 
га ста ви ти у јело‘. – Ништа сла ђе од вре -
лог баби ног кола ча закај ма че ног ста рим 
кај ма ком. – Кад бура ни ја ста ше, ја е зачи -
ним с онoм мље ча ви ном, а ђеци одво им у 
ћасу па озго закај ма чим. 
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зака чи ња ти -њем несв ‘качи ти’; в. 
кабас; ║ зака чи ти -им св 1. ‘веза ти нешто 
и вући’. – Зака чи јо Веки ша букву за трак -
тор и изву ко е на вла ку до на Дје ло ве; 2. 
‘изру жи ти, изгр ди ти неког’. – Зака чио га 
подо бро, све му е скре со како јес, а он 
про мје ни јо боју и заћу то ко зали вен.  

закач ка ж 1. ‘замер ка, несу гла си ца’. 
– Не знам око чега им изби нека закач ка 
те се сва ди ше; 2. ‘кука којом се нешто 
качи’. –  Дај де ми, дје те, ону закач ку да 
сави јем гра ну да пој де мо коју тре шњу, 
виш кака е: руи се ко крв. 

заке ке чи ти се -чим се св ‘усту ри ти 
се, оси ли ти се, погор ди ти се, уобра зи ти 
се’. – Откад се заке ке чи јо, горе у фоте љу, 
не види нас ниђе ко лањ ски снјег. – Виђи 
како се заке ке чи јо ко пија но Циган че. 

заке ра ло с ‘који се спо ри због сит ни -
ца, цепи дла ка, сит ни чар’. – Он је поштен, 
нема шта да се каже, ал је, бра те, заке ра -
ло, у ста њу е да цје па дла ку наче тво ро.  

заке ра ти заке рам несв ‘сит ни ча ри ти, 
доса ђи ва ти бесми сле ним пита њи ма’. – 
Немој те, људи, заке ра ти, него ајд да се 
здо го во ри мо, сви ма нам пут тре ба и сви 
тре ба нако чове чан ски да уче сту е мо у 
град њи, кол ко е ко могу ћан.  

заки ва ти заки вам несв ‘спа ја ти ексе -
ром два дрве на еле мен та’. – Ај да ми 
помог неш заки ва ти летву на авли ји, па ћу 
ти или вра ти ти или пла ти ти, ти само држи 
летву и чап, а ја ћу д-уки вам ексе ре; ║ 
зако ва ти заку ем св ‘учвр сти ти јед но за 
дру го закив ци ма (ексе ри ма, клам фа ма, 
пишља ци ма)’. – Одок доље да заку ем онe 
летве што су се отко ва ле; в. трлац. 

заки да ти заки дам несв пре ма заки ну -
ти. – Како да заки да ју ништа ци лако нау -
че, а никад не забо ра ве; ║ заки ну ти -нем 
св ‘укра сти при ли ком мере ња’. – Нај ве ћа 
про кле шти ња ти је заки ну ти на кусу ру, 
на кан та ру, ил на мај какој мери јел знаш 
како е каза но: како мериш, нако ће ти се 
мери ти. 

заки се ли ти -им св 1. ‘ста ви ти сир ће 
у јело’. – Узми, бла го баби, сир ће та те 
заки се ли ову сала ту од купу са, па е ондак 
мено посо ни и поу љи; 2. ‘нали ва ти воду 
у расу шен дрве ни суд’. – Заки се ли јо сам 
кацу, сад могу да се изру чу ју шљи ве; в. 
расу ши ти. 

заки шња ва ти -ишња ва несв ‘изла га -
ти се киши’. – То ми је сје но већ јед ном 
заки шња ва ло; ║ заки сну ти -не св ‘поста -
ти мокро од кише’. – Не сти гок д-увр шим 
сје но па ми ноћас заки сло; морам да га 
бата љу ем све док не дођем до суво те, да 
га пре су шим јел ако се убу ђа – мож да га 
бациш на-ђубре. 

закла ња ти -ам несв ‘шти ти ти, чува -
ти од нече га’. – Не закла њај те ђецу од 
посла јел ако се обне ра де, целог живо та 
ће бити бога љи, јел доко не руке ђаво упо -
сли; ║ закло ни ти (се) закло ним (се) св 
‘скло ни ти се од невре ме на’. – Сре ћом 
неком, наи ђо смо на јед ну коша ру, горе у 
пла ни ни, те уиђо смо у-њу да се закло ни -
мо од оне арла у џе; ║  закло нит -а -о ‘скро -
вит, у сигур ном закло ну’. – Oнај наш 
башчо ван лук згод но закло нит: озго брдо, 
тамо и вамо они вели ки грмо ви, а доље 
до пото ка врбе и њему ветр о ви никад не 
могу да нау де.  

закла па ти закла пам несв ‘закљу ча ва -
ти’. – Заклaпај вра та кад пођеш некуд, 
немо да ти бид не тешко, јел онај куси не 
оре и не копа; ║ закло пи ти закло пим св 
пре ма закла па ти. –Забо ра вик закло пи ти 
подрум.     

закла пу са ти -ам несв а. ‘запри ча ти 
се, раз бр бља ти се не воде ћи рачу на ни о 
чему се ни како гово ри’. – Закла пу са ли 
оба дво ји ца, нит се зна који горе гала ти и 
изго ва ра што гој му на уста дође, ни који 
се више дере, нити слу ша ју један дру гог; 
б. ‘пени ти на уста при паре њу (о вепру); 
пушта ти пену на уста у бесу’. – Закла пу -
со ко вепар кад бука ри крма чу.  
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закле тва ж ‘све ча но обе ћа ње, изја ва 
ода но сти’. – Кад смо у вој сци пола га ли 
закле тву, бија ше дошо тешки народ да то 
посма тра. 

закле ти се заку нем се св ‘оба ве за ти 
се, заве то ва ти се’. – Они су се закле ли 
јед но дру гом на вер нос. – Закле ла се 
земља рају да се тај не све сазна ју; ║ 
закли ња ти се -њем се несв пре ма закле -
ти се. – Он се закли њо само они ма који 
су дава ли више; ║ заклет -а -о ‘који се 
заклео да ће нешто (у)чини ти’. – Лати ни 
су наши закле ти душма ни, сати ра ли су 
нас кад гођ им се пру жи ла при ли ка. 

заклик та ти заклик ће св ‘поче ти клик -
та ти’. – Јутр ос сабај ле заклик та жуња 
више-куће; в. оро.  

[заклон] м. – И пилад беже у заклон 
квоч ки под кри ла да би се сачу ва ла. – 
Знаш како е каза но, ко се у Бога узда у 
нај бо љем је закло ну. 

закло ни ти в. закла ња ти. 
заклоп м ‘напра ва за закла па ње, 

закљу ча ва ње’. – Земај ле су на гра ђе ви на -
ма биле дрве не кљу ча ни це па е заклоп 
бијо кала уз, тек потље су поче ле да се 
кују бра ве и да се за заклоп кори сте кова -
ни кљу че ви. 

закло пац -пца м ‘покло пац на лон цу 
или дру гој посу ди’. –  Шта му вали, знаш 
како е каза но: спрам лон ца и закло пац ил, 
како лика има ди ја ше оби чај да рек не, сва -
ки лонац нађе закло пац. 

закље шти ти се закље штим се в. укље -
шти ти (се). – Закље шти ло се пра се у-
про шће па ски чи ко да га дереш. 

закме ча ти -им св ‘огла си ти се пла -
чем’. – Кад би пред зору, закме ча дје те: 
еј, вала ти, Боже, на твом дару, пре кр сти 
се баба Дра ги ња ија ко није зна ла да е 
мушко. 

зако вр ну ти -овр нем св а. ‘црћи, уги -
ну ти’. – Зако вр ну ло ноћас оно крџа во пра -
се, шта мош да радиш, у њего ву гла ву; б. 
‘оне све сти ти се; умре ти’. – Није шћео он 

оцу Саву да напла ти онај плек, каже: нек 
то бид не мој при лог за ту тво ју гра ђе ви -
ну, ал ако зако вр нем, вели, да се помо -
лиш за мене. 

заков ча ва ти -овча вам несв ‘закоп ча -
ва ти’. – Кажи ђеци нек заков ча ва ју џоки -
це по овој лад но ћи, а јок д-иду нако раз -
др ље ни, испро би ја ће иг ова ветри на; ║ 
заков ча ти -ам ‘закоп ча ти’. – Испле ла 
сам, оба дво и ци, џем пер на заков ча ва ње, 
па кад се вра ћа ју из-шко ле, кад угри је 
сун це, да могу д-отков ча ју, а ако зала ди, 
да могу да заков ча ју; ║ заков ча ва ње с гл. 
им. – Испле ла сам оба дво и ци џем пе ре на 
заков ча ва ње. 

зако ка ти зако кам св ‘зари ти, заби ти 
(об. оштар пред мет, нож)’; в. ско ка ти. 

зако лу та ти -ам св ‘поче ти колу та ти 
очи ма’. – Кад му ја пока зак црно на бје -
ло,  он ништа  не рече,  само зако лу та 
очи ма. 

зако љак -ољка м ‘део вра та где се сви -
ња коље’. – Oнај зако љак добро испе ри, 
да не оста не крвав, а гркљан баци керу. 

зако љу жди ти -ољу ждим св ‘бити пре -
те ра но брбљив и твр до глав’. – Ђе дове де 
оног зако љу жде ног чове ка, не мога ди ја -
ше нико од њега јед не једи не да про збо -
ри; в. жидак, мла та ра ти. 

зако па ти зако пам св 1. ‘покри ти зем-
љом’. – Зако пај де овај дроб од свињ че та 
у-ђубре да не раз вла че керад по башчи; 
2.‘поми ри ти се, изгла ди ти неспо ра зум’. – 
Откад су зако па ли рат не ćеки ре и изми -
ри ли се, од ондај су мло го згод но, што-
но се каже: грло и гла ва. 

зако пи шти ти -им св в. ‘сте ћи име -
так’. – Ради ли смо дан-ноћ еда би зако -
пи шти ли и ску ћи ли кол ко било, сад, ва-
ла Богу, има мо све га, ал здра вље по- 
пу шти ло. 

зако пр чи ти (се) -им (се) 1. ‘бити сво -
је глав’. – Оно Мијо во зако пр че но мудо 
не шће да помог не на путу ко да он туди -
је не-иде, срам га било од гузи це кад обра -
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за нема; 2. ‘напра ви ти, изви ти нео бич ну 
лини ју (об. у кра сно пи су или при пот пи -
си ва њу); в. кра сно пис. 

зако ро ва ши ти -ова шим св ‘запу сти -
ти, допу сти ти да се напра ви неред’. – 
Немо да дозво ли те да вам бид не зако ро -
ва ше но по авли ји и гра ђе ви на ма, нисте у 
Цига ни ма расли. 

зако ро ви ти -им св ‘зара сти у коров’. 
– Ниси тре бо, бла го течу, да дозво лиш да 
ти ђедо ви на бид не нако зако ро вље на: ако 
не мож да стиг неш, подај неком нек ради 
јел су тво ји ста ри сила муке виђе ли док 
су купо ва ли и крчи ли оно има ње; в. изу -
ми ра ти. 

зако ру ши ти (се) -ору шим (се) св 
‘ухва ти ти поко ри цу услед хлад но ће’. – 
Бога ми ноћас зацин цо мраз па се зако ру -
ши ло оно бла то, мло го рђа ва ођа.  

закџа ти закра(м) св 1. ‘нага зи ти на 
трн; заби ти’. – Ја му вичем: не иди бос у 
онај трњак, он не шће да послу ша и закћа 
гло го вак, једва иде;  ~ се ‘зака шља ти се’. 
– Кад  се  закћо,  мишљо  сам да ће д-
изда не. 

закра ти ти закра тим св ‘забра ни ти, 
ускра ти ти’. – Паме тан Дра го, закра ти јо 
ђеци д-изла зе касно, вели: само нева ља ла 
ђеца лура ју ноћом, ко глу ве куч ке.  

закр ва ви ти -рва ви св ‘под ли ти се 
крвљу, зацр ве не ти се (о бео ња ча ма)’. – 
Пра ве ћи се да спа ва, Надо мир га кри шом, 
жмир ка ју ћи, скро зи ра, види људе ска ру, 
на нога ма му гуме не чизме ти не с дугач -
ком саром, горе бун да од цира де с кран -
глом ко да е турио јаг ње, ма како јаг ње, 
ко дви зан, а бун да рас коп ча на, па се види 
да е с уну тар ње стра не овнуј ско руно, а 
доље пала пре ко чиза ма, пед изнад чукље -
ва, на гла ви шуба ра по којој се ува ти ло 
иње а очи му закр ва ви ле (7: 172). 

закр ви ти се закр вим се св ‘зава ди ти 
се’. – Сте ван се, због зулу ма кои не мога -
ди ја ше више трпље ти, закр ви с Тур ци ма 
и, пошто осве ти убје ног оца, побе же и 

насе ли се, вође нак, у Гора чи ће, на месту 
кое данас зове мо Башчи не, горе испод 
Сави не воде, и туј изро ди сино ве Петра, 
Радо ва на и Радо са ва, који се про зва ше, 
по оцу им, Сте ва но ви ћи, а при ча про фе -
сор Пре драг Руж(и)чић, да су они, 
Руж(и)чићи, по Сте ва но вој ћер ци Ружи -
ци. – Кад се људи закр ве на крв и нож, 
кад им пук не тиква, ништа горе. – Закр -
ви ли се, очи да пова де; в. раз ва ди ти.     

закри ви ти закри вим св ‘искри ви ти, 
пови ти’. – А наш кома дант, на коњу дора -
ту, ису ка ону њего ву закри вље ну сабљу, 
поди же је увис и вик не: За мном, бра ћо! 

закр ка ти закр кам св ‘дубо ко заби ти, 
забо сти’. – Закр ко му бик рог у сто мак и 
није му било спа се ни ја. 

закр кља ти -ам св ‘поче ти кркља ти у 
насто ја њу да се нор ма ли зу је диса ње’; в. 
гуша[т]. 

закр ма чи ти -им св ‘забр ља ти, испр -
ља ти’. – Има ли ми мло го добру учи те љи -
цу, Љубин ку, ал она није воље ла неред ни 
да имаш закр ма че ну све ску. 

закр ме ља ти -ам св ‘доби ти крме ље у 
угло ви ма очи ју; побо ле ти’. – Што си закр -
ме љо, бла го ђеду, да ниси мено назе бо? – 
Бога ми, нешто ми баба закр ме ља ла, од 
Мра тин да на ника ко да се ковар не. 

закр па ж ‘пар че тка ни не којим се 
крпи поце па на оде ћа’. – Неко весе лом 
Пињу уши јо закр пу на оне ицје па не пан -
то ло не, ал ваљ да није имо дру го него 
руди цом зеј тин ли бое; изр. Нашла вре ћа 
закр пу. 

закр чи ти закр чим св ‘раз ба ца ти раз -
не пред ме те по дво ри шту или про сто ри ји 
где сме та ју’. – Што си закр чи јо код ник 
овим лам па ри ја ма, очи ју ти тво јиг, не мож 
нико д-уви ђе у кућу ко човек. 

заку дра ти -а(м) св 1. ‘закр жља ти, зао -
ста ти у расту и раз во ју’. – Ово три не сто 
пра се заку дра ло начи сто, тешко да пре -
тек не; 2. ‘има ти кудра ву нео ши ша ну и 
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неу ред ну косу’. – Ид-де код Мла ђа те се 
уљу ди,  виш  да  си сав  заку дро;  в.  ко-
вр џав.  

заку ка ти -ам св ‘поче ти кука ти’. – 
Знаш како е каза но: ко зна запје ва ти, зна 
и заку ка ти. 

заку ку љи ти -уку љим св ‘при кри ти’. 
– Он врда да поглед не исти ни у очи, па 
све нешто нако, око ло нао ко ло, заку ку љи 
и заму му љи. 

заку ку ри ка ти -ури че св ‘поче ти куку -
ри ка ти’. – Кад би пред-зору, заку ку ри ка -
ше пјев че ви; в. зале пр ша ти. 

заку пи ти заку пим св ‘узе ти земљу под 
закуп’. – Њиг дво и ца бра ће заку пи ли ону 
велич ку пар це лу у Јок си мо ви ни те поси -
ја ли ком пир; ║ заку пљи ва ти -упљи вам / 
-упљу ем несв пре ма заку пи ти. – Нана е 
сва ке годи не заку пљи ва ла тезгу на пија -
цу ђе се про дае бје ли мрс.  

заку так -тка м ‘запе ћак, мир но места -
шце’. – Кад смо од Коре на та кре ну ли горе, 
поред Сави не воде ка Иве р ју, у јед ном 
закут ку види мо: зала ди ле се нечи је овце. 

заку ћи ти -им св пре ма кући ти; в. 
домет ну ти, ђебра ти, сила. 

заку чи ти заку чим св ‘зака чи ти’. – 
Неко заку чи јо тул цом за тре шњу поред 
пута те јој ољу шти јо кору, иди дер те зама -
жи баље гом, лашње ће да пре бо ли. 

зал реч. ‘зар’; в. гове до, лакр ди ја ти, 
пога ча. 

зала дак -тка м ‘хла до ви на’. – Њиг 
двое се поскло ни ше у зала дак и поче ше 
нешто тијо шапу та ти, а румен им уда ри -
ла у обра зе; в. отки ва ти. 

зала ди ти залади[м] св ‘захла ди ти’. – 
Немо да дираш квоч ку јел ако зала ди јај -
ца, све ће да бид ну мућ ко ви. – Она Гво -
зде но ва шума нам зала ди ла пола њиве; ~ 
се зала де се св ‘сми ри ти се у хла до ви ни у 
вре ме поднев не жеге, заплан до ва ти’. – 
Овце се по вру ћи ни зала де и на пашу изо -
де тек кад сун це накре не она мо к Овча ру 
и Кабла ру; ║  залад ње ти -дни св ‘захлад -

не ти, поста ти хлад ни је’; в. пре ви ра ти, 
спр љи ти. 

залаз у изр. ора ти на залаз ‘ора ти 
само у јед ном сме ру’. – Њима има ње у 
стра ни, па се земај ле рали цом ора ло 
попре ко, ал откад су наба ви ли сако вац, 
ору на залаз: уз брдо коњи вучу плуг нако, 
а низ брдо се ћера бра зда, ал дубо ко. 

зала ма ти зала мам несв ‘укла ња ти 
запер ке са биља ка’. – Цео бого вет ни дан 
сам зала мо запер ке у вино гра ду, згод но 
поче ше прсти да ми бри де; в. про че вље; ║ 
зало ми ти зало мим св 1. ‘отки ну ти нешто, 
одло ми ти’. – Морам д-идем да зало мим 
запер ке на патли џа ни ма, да се не издае на 
гору. – Зало ми та два-три запер ка па д-
иде мо; 2. ‘запа сти у део, намет ну ти се као 
оба ве за’. – Тако ти се на мене зало ми сав 
тај посо око сто ке.  

зале жа ти се -им се св ‘одма ра ти се, 
лен ча ри ти’. – Гото ван чи на јед на, зале жо 
се и обне ра ди јо, ништа да при вр је ди ко 
да се не ваља. 

зале пр ша ти -ам св 1. ‘раз мах ну ти 
кри ли ма’. – Кад би пред зору, чук ја како 
зале пр ша пје вац кри ли ма и заку ку ри ка; 
2. ‘поче ти про ве ја ва ти (о сне гу)’. –  Зале -
пр ша ше нам прве пау љи це снје га, а ђеца 
поче ше да клик ћу од радо сти. 

зале та ти се зале ћем се несв ‘јури ти; 
напа да ти’. – Кад ован поч не да се зале ће 
на чове ка, брзо ће сти ћи на шиљак.  – 
Стал но сам ђеци гово ри ла: не залећ те се, 
но пола ко, три пут мер те, јед ном ćец те, 
трпљен спашен; ║ зале ће ти се -тим се св 
‘зале те ти се, затр ча ти се’. – Зале ћо се ован 
и, нако истр ке, гру ну Сава у леђа и оба ли 
га ко ништа.  

зале ћи -жем св ‘нале ћи квоч ку на јаја’. 
– Ајде, сеи це, да ми помо жеш зале ћи 
квоч ку. 

зале ћи залег нем св ‘зау зе ти леже ћи 
поло жај при осма тра њу тере на’. – Вика -
ше ђедо Радо сав како су на Колу ба ри 
иско па ли рово ве и зале гли док није пала 
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коман да: Јуриш! – и ми ти онда јур не мо 
и туј нак ти мене поко си, једва ме изву ко -
ше, еве ти један гелер осто вој нак, у гла -
ви, у гроб ћу га одње ти. – Поче ше се оздо 
при кра да ти ка боста ну, па кад виђе ше да 
неко про ма че путом, зале го ше у-тра ву; ║ 
зал је га ти зал је жем (не)св 1. ‘лега ти’; в. 
бре жу љак; 2. ‘јем чи ти за неког’. – Знаш 
да је писа но: не зал је жи ни за ког, не јем -
чи, нек се свак опру жа пре ма губе ру, а јок 
да пра ви рачун без крч ма ра.  

зали ва ти зали вам несв ‘навод ња ва -
ти’. – Нема мо ми долап ко ови доље под 
пла ни ном па да зали ва мо нако, но све, 
пусти, кова ма носи мо па суне мо по лон -
че за сва ки струк те зали је мо по мено, 
кол ко да г-обдр жи мо до кише; ║ зали ти 
зали јем св. – Да л си се ćети ла да зали јеш 
цвје ће; 1. ‘окре пи ти тешког боле сни ка, 
дати му нешто да овла жи језик, уста’. – 
Зали ли смо ђеда засла ђе ним млје ком, 
једва на једви те јаде про гу ну мено.   

зали за ти (се) зали жем (се) св ‘заче -
шља ти и нау љи ти косу’. – Зали зо косу, ко 
да га е кра ва оли за ла. – Виђе ли оног на-
шег дели ју како е нама зо косу чич ко вим 
уљом па се зали зо ко да се про вла чи јо ис-
под сла ни не. 

зал је пи ти зал је пим св ‘зале пи ти’. – 
Што он зал је пи ти мош само д-ицје паш;  
║ зал је пљи ва ти -епљу ем несв; в. гуме ра -
бљи ка.  

зал је чи ти зал је чим св ‘попра ви ти 
здра вље, оздра ви ти’. – Да-[вид]иш, вала 
Богу, помо же јој Сла тин ска бања, згод но 
е зале чи ла ногу и зара сла јој рана, а тамо 
јој испри ча ли како се откри ло да е то 
леко ви та вода; каже, неком чове ку обо ли 
кљу се, сво у рана ма, а њему бид не жао 
да га уби је, но га одве де у онај поток и 
оста ви, и оно живље ло од брсти не и ваља -
ло се у овом виру и кад је после неког 
вре ме на нуди је наи шо ком ши ја тог чове -
ка, он позна коња начи сто здра вог и тако 
се раз гла си да ова бања лечи. 

залог м ‘уло же на роба или дру га вред -
ност при каквој погод би’. – Еве, даћу ти 
овај џеп ни сат мог ђеда у залог. 

[залогај] м. – Ајде да узме мо по кои 
зало гај, да пије мо воде, да мено дане мо, 
па ћемо онда да при ти сне мо док не иско -
си мо; ║ зало ги чак -чка дем ‘мали зало -
гај‘. – Узе на брзи ну кома дић љеба и зало -
ги чак сир ца, нема де кад да једе, вели: 
чека ју га људи код ћупри је. 

зало жи ти зало жим св ‘пот па ли ти, 
нало жи ти ватру’. – Кад бид не пред-ноћ, 
ћери, ти зало жи ватру, ене ти пот па ле под 
тре ном и намак ни шер пу нек се под гри је 
вече ра; ~ се св ‘поје сти мало и дели мич -
но уто ли ти глад, пре за ло га ји ти’. – Дај да 
се мено зало жи мо, дуго е до вече ре. 

зало ма та ти -ам св ‘напра ви ти лом, 
неред’. – Немо нешто да зало ма та те по-
кући, може неко бану ти, па да се осра мо -
ти мо.  

залу дан -дна -о ‘бес по слен, докон’. – 
Мани се тиг залуд ниг људи што пова здан 
доко ли че, ко ш њима дру гуе – неће дале -
ко догу ра ти. – Ете ти њега, он је и-нако 
залу дан, не ради ништа но само про дае 
зја ле. – Ма ласно е њој то рећи, она е пова -
здан залуд на, само води абро ве, пита ла 
би је ја д-има она седам кра ва, ко-во ја, 
па сви ње, овце, пиљеж и кое шта; ║ залуд -
но прил ‘бес по сли че ћи, бес по сле но’. – 
Врља по селу залуд но, има д-изра сте у 
добр ог ништа ка. 

залуд ник м ‘бес по сли чар, доко њак’. 
– Онај залуд ник пова здан доко ли чи пред 
задру гом.  

залуд ни ца ж ‘бес по сли чар ка’ . – Била 
она Мика и ло ва залуд ни ца јопет, не мош 
ника ко да е се отре сеш. 

залуд ни чи ти -им несв ‘бес по сли чи -
ти’. – Само ти залуд ни чи, јед ног дана ћеш 
све то иски ја ти на-нос.   

залуд њак м в. залудник. – Ласно е 
бити залуд њак, тре ба бити дома ћин, а раз -
ли ка међ-њима ти је ко од земље до неба.  
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залу ђе ник -ика м ‘човек који је залу -
ђен неком иде јом, фана тик’. – Е, мој бра -
ле, који си ти залу ђе ник, зар не видиш да 
нас ови воде у бес тра ги ју. 

залу ђе ти -дим св ‘залу де ти, испра ти 
мозак, свест’. – Не знам само како ову 
мла ђа ри ју залу ђе ше вако. – И ови наши 
учи те љи залу ђе ни начи сто, ко да им свра -
ка попи мозак откад дође ова голо гу зи ја 
на влас.  

залу пи ти -им св ‘затво ри ти с тре -
ском’. – И онда чук: трас! – поглед нем, 
имао сам шта и виђе ти: она му залу пи 
вра та пред носом. 

залу ра ти залу рам св в. завр ља ти.  
залу чи ва ти -учи вам / -учу ем несв пре -

ма залу чи ти; в. одби ти; ║ залу чи ти залу -
чим св ‘одво ји ти јаг њад од ова ца да више 
не сиса ју’. – Јед но га дана, јаком се помо -
ли ло Сун це, одо нуд од Голуп ца, само што 
е спа ла роса, ја иза гна ла овце горе нак на 
ћувик, без јаг ња ди, тек иг бија смо, тијег 
дана, залу чи ли, кад одјам пут бану Слав -
ка (7: 206). 

заљо ска ти (се) заљо скам (се) св ‘упр -
ља ти (се) пре ко сва ке мере’. –  Очи ју ти 
тво јиг, дје те, куди је си ово ишо те се вако 
заљо ска до-за врат, коно како пра се? 

заљу ља ти заљу љам св ‘сна жно зањи -
ха ти’. – И ондак ти се један од-нас испу -
за на Мило ми ров дуд те пре ба ци вла чег 
пре ко оне гра не што се пру жи ла она мо ка 
Маној ло вој кући, па онда зака чи дру ги 
вла чег и баци доље, па кроз бијон чуг про -
ву че мо пар мак на који ćед не мо па се с 
оне оба ле заљу ља мо небу под обла ке, 
скроз лети мо изнад оне беро сав ке, реко 
би смо тице. 

заљу шти ти заљу штим св ‘заре за ти по 
повр ши ни, оште ти ти кору на дрве ту’. – 
Неки ми јади заљу шти ли онај калем што 
сам јесе нас поса ди јо.  

зама гли ти -и св ‘затам ни ти, заму ти -
ти, замра чи ти’. – Кад је напо љу лад но, а 
уну тра гори ватра, ондак зама гле про зо -

ри па ти се чини да се смра чуе ија ко е 
јаком под не. 

зама за ти -жем св 1. ‘окре чи ти, пре -
кре чи ти’. – Ђе ми дове де оног пел ве ра да 
кре чи, зама зо ми и про зо ре и вра та, попр -
ско по пар то су онај креч, сила муке сам 
виђе ла док сам све то изри ба ла и дове ла 
у-ред; 2. ‘опи са ти нешто у бољем све тлу 
него што јесте’. – Дошли пред избо ре те 
изву кли мало шоде ра д-окр пи мо рупе по 
путу, беја ги мисле о-нама сеља ци ма, па 
обе ћа ва ју брда и доли не, а ства ри оће да 
нам зама жу очи, ко да не зна мо ми њиг. 

зама ја ва ти -аја вам несв ‘обма њи ва -
ти’. – Нашли нас да зама ја ва ју, реко би 
смо ми никли ко печур ке; ~ се ‘губи ти 
вре ме’. – Зама ја ва ју се брез ика ке везе, 
само им вре ме про ла зи улу до, за ниђе 
ништа. 

замак ну ти замак нем св ‘заћи за 
нешто, изгу би ти се из вида’. – Таман да е 
зов нем, она зама че у кућу; ║ зама ћи 
замак нем св . – Гле до је за њом док није 
зама кла н-ону стра ну пото ка; ║ зами ца -
ти -чем несв ‘зала зи ти, ула зи ти’. – Пре -
ме тим ја да он мало-мало па зами че у-
подрум и ја уков чам да он тамо гуц не 
поме но раки је; в. раза свит. 

замал прил ‘ума ло’. – Јан пут замал 
вра то ве не сло ми смо кад смо попр је чи ли 
нани же низ онај сај ман, памет но е гово -
ри јо мој ђедо, вели: пре ко пре че, нао ко ло 
бли же; в. сло ми ти, сми јан ци ја. 

зама ми ти зама мим св 1. ‘нама ми ти, 
пре ва ри ти’. – Води рачу на, бла го ђеду, 
немо да дозво лиш да те неко зама ми на 
каки нева ља лук; 2. ‘дома ми ти, дова би ти’. 
– Узми мено меки ња те зама ми овце тамо 
на пашњак док ми пото ва ри мо јаг њад 
овом чове ку што иг је купи јо. 

заман да ли ти -им св ‘закљу ча ти вра -
та’. – Виђе Крсти на да сам ја љут, па побе -
же у кача ру и заман да ли вра та, одо нуд 
док мене про ђе љути на. 
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зама ну ти зама нем св ‘замах ну ти’. – 
Зама не он на  њега, а овај га ува ти за руку 
и  усу ка  док   не   заку ка; ║ зама њи ва ти 
-уем  несв. – Није  он  ни на  ког з ама -
њи во. 

зама ри ја ти (се) -ам (се) св ‘заба ви ти 
се неким нева жним послом’. – Зама ри јак 
се око ђеце и не чук кад је све кар уишо у 
авли ју д-изи ђем пре да њ, да му при ђем к-
руци, каки је ред; в. наду ти се. 

зама сти ти -астим  св пре ма масти -
ти; в. одма сти ти. 

зама шан -шна -о ‘гло ма зан, вели ки’. 
– Зама шан је то зало гај за њега, тре бо е 
да поч не мању кућу, знаш како е каза но: 
угри зни кол ко мош да про гу неш, ина че 
ћеш да с-уда виш. 

зама шит -а -о ‘поде сан, којим се лако 
може замах ну ти’. – Начи ни јо ми Живо -
рад држа ли цу за мацо лу, па ми дошла 
зама ши та, не мож бити боље.  

заме ра ва ти -ера вам несв ‘суко бља ва -
ти се, иза зи ва ти спор’; в. зао штри ти; ║  
заме ра ти заме рам несв ‘и с т о ’ . – Он му 
заме ра оно што и сам ради; ║ заме ри ти 
се -им се св ‘наљу ти ти се’. – Он ти се 
заме ри на ону весел ни цу и помо ћу лажни -
је ćедо ка дока за да је од ње купио и испла -
тио јој ту и ту пар це лу, ија ко није, и туј 
ти је њиг сти гла на напла ту казна Бож ја у 
тре ћем и четвр том коље ну; в. дома ћин -
ство. 

заме рак -рка м нај че шће у изр. на 
заме рак ‘што је при мет но, што се непо -
сред но запа жа’. – А напре ду ју ми јаг њан -
цад, вала Богу, на заме рак, оће до Ђур ђе -
вад не д-изгу ра ју на по-три јес кила. 

замер ка ж ‘при го вор, жал ба, при мед -
ба’. – Тунак, на коми ша њу, сви комен ди -
ја ју, свак сва ког мено пец не ил ује де, ал 
туј нема замер ке, нико се на никог не-
љути ни лјек. 

заме так -тка м ‘кли ца, млад плод’. – 
Кра став ци изба ци ли заме так на љепо ту, 
иски ти ле се врје же ко кити на. 

заме тан -тна -о ‘заба чен, уда љен; 
тешко досту пан’. – Уда ла се у дома ћин -
ску кућу, не могу губа во да кам, ал јес им 
нека ко цело село замет но, кад зими нави -
ју сње го ви, нит мош изи ћи ни уви ћи од 
сме то ва, што вика ла јад на баба: оде нам 
Олга Богу иза леђа. 

заме та ти -ћем несв  1. ‘поче ти расти, 
заме та ти кли цу’. – Паде она киши ца ан 
сам поси ја ла, потље угри ја сун це и еве за 
некол ко дана поче ло да заме ће кли цу, не 
мож бити боље; 2. ‘иза зи ва ти сукоб, сва -
ђу’. –  Свуј су они заме та ли сва ђе; ║ 
замет ну ти -нем св пре ма заме та ти 1. 
‘раз ви ти плод’. – Замет ну ло ми на љепо -
ту све што сам поси ја ла; 2. ‘запо че ти 
сукоб, кав гу, сва ђу’. –  И ондак ти она 
бра ћа Зимо њи ћи замет ну ше кав гу; 

зами ло ва ти (се) -уем (се) св ‘заво ле -
ти се’. – Пре ме ти јо сам ја да су се њиг 
двое беге ни са ли још при је но што су се 
зами ло ва ли.  

зами ра ти -ем несв ‘неста ја ти, уми ра -
ти’. – Мора да смо Богу мло го згр је ши ли 
кад смо вако поче ли зами ра ти, опу шће -
ше нам авли је, затрје ше се ста да, крди са -
ше се вот ња ци, не чуе се песма копач ка и 
косач ка, раба џиј ска и жете лач ка, све заму -
че; ║  замр је ти замре св пре ма зами ра -
ти. – Замр је ше нам мло ги наши див ни 
оби ча ји. – Сви ти наши ста ри што су замр -
ли били су побо жни, то видиш по спо ме -
њу кое су спо ди за ли оче ви ма и кое су 
њима диза ли њини мла ђи.  

зам ка ж 1. ‘петља’. – Стал но вежи 
коно пац ил мај шта на зам ку, а јок на-
мртво, да мош потље олај ле д-одр је шиш; 
2. ‘напра ва за хва та ње дивља чи’. – Ува -
ти ла се лиси ца на зам ку; 3. ‘план да се 
неком нане се ште та’. – Спре ми ли они 
њему зам ку да га наву чу на танак лед, па 
га пита ли: шта ти, чича, мислиш о нашем 
вла да ру, а он им рек не: гори нема, бољег 
наћи не мош; ║ зам чи ца ж дем. од зам ка 
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– Да те баба нау чи како да вежеш обу ћи -
цу на зам чи цу.  

замла та м ‘зане се њак; залуд ник’. –  
Јес добри чи на, нема шта да се каже, ал је, 
бра те, замла та, ко да живи у неком дру -
гом вре ме ну.  

замом чи ти се -им се ‘поста ти момак’. 
– Бога ми ти се сино ви згод но замом чи ли, 
оће л ско ро бити свад бе у тво јој кући? – 
Згод но ти се Јован замом чи јо. 

замо та ва ти -ота вам несв 1. ‘умо та ва -
ти, уви ја ти’. – Замо та ла ми нана у бошчу 
да поне сем даро ве кумо ви ма о-сла ви; 2. 
‘при ча ти наду гач ко с циљем да се нешто 
заба шу ри, сакри је’. – Он кад поч не замо -
та ва ти, не мош д-ишче каш кад ће да рек -
не оно што е нау ми јо; ║ замо та ти -ам св 
‘пре ви ти’ (по рани). – Замо тај де ми ову 
крпу пре ко огре бо ти не да ми се не дад не 
на-зло.  

замо ту љак -љка м ‘заве жљај, смо ту -
љак’. – Ма ниси тре ба ла, тето, да ми спре -
маш тај замо ту љак; ║ замо туљ чић -уљчи -
ћа м дем. – Спре ми ла сам по замо туљ чић 
сва ком уну чен це ту, да им се баба, про ćу -
тра, одрје ши на мате ри це, ако Бог дад не 
да доче кам.  

замо чи ти замо чим св ‘уква си ти, ста -
ви ти нешто у теч ност; ста ви ти хлеб у со’. 
–  Кад се испе че пра се у пржу љи, ми узме -
мо пога че па замо чи мо у ону моцу и сити 
се на е де мо. 

замрк ну ти -нем св ‘не сти ћи кући за 
дана’. – Реко сам ја да ће замрк ну ти, ал 
он није веро во. 

замр си ти замр сим св ‘запе тља ти, 
запле сти’. – Игра ла се ђечи ца па јој замр -
си ла руди цу, једва е раз мр си ла. – Знаш 
како ти дође: оно што луд замр си – сто -
ти ну мудриг не могу д-одмр се. 

замр тва ти -ам св ‘изгу би ти сна гу, 
кувет’. – Вре ме учи ње ло свое, некад смо 
могли коњу реп д-ишчу па мо, а сад замр -
тва смо начи сто. 

заму жен -а -о в. забра вас.  
заму ка ж ‘муком сте че но (има ње, име -

так)’. – Не дирај њего ву заму ку ко да се 
не ваља, јер бо е он то крва во зара ди јо, и 
није само он, него и њего ви ђедо ви, а ви 
ако мисли те д-има те ко он, засуч те рука -
ве и потур те леђа јел док се муке не наму -
чи, паме ти се не нау чи. – Ста ни, бре, 
велим ја њему, ово е моја заму ка и мој 
зној. 

замук ну ти -нем св ‘ућу та ти’; в. мину -
ти; ║ заму ћи замук нем св ‘и с т о ’ . – 
Заму кла рика и бле ја ње, све се ути ша ло, 
не чуе се како пље шту пра кља че, ни како 
лају трли це, како шкри пе ђер мо ви, не чуе 
се песма ђево јач ка ни момач ка, ни сва -
тов ска, нит фру ле гором одје ку ју, нит 
меде ни це бру је, само поред пустиг стреа 
ветар кида мук. 

заму му љи ти -уму љим св ‘заћу та ти и 
ћута њем кри ти тај ну’. – Кад гој сам га 
нешто о томе пито, он све нешто заку ку -
љи и заму му љи, нит гово ри нит ромо ри. 

зана вјек прил ‘зау век, за цео живот’. 
– То ти је тако било одвај кад и тако ће 
оста ти зана вјек, док је вје ка и свје та. 

занад ни чи ти -им св ‘поче ти над ни -
чи ти’; в. изнад ни чи ти. – Од малиг ногу е 
сиро ма занад ни чи јо и нај зад се мено ску -
ћа ри јо. 

[занат] -ата м. – Они су нај бо ље зна -
ли  оне  зана те  кое  обра зли људи нису 
ни поку ша ли;  ║  зана тић -ића м дем; в. 
шло сер. 

зане мље ти -мим св ‘зане ме ти, ућу та -
ти’. – Кад је Нада чула да јој је ћер ка побе -
гла за неког Ерцо ва, зане мље ла е начи сто 
и ондак јој је оти шла шти та ста жље зда. 

зане мо ћи -емог нем св а. ‘оне мо ћа ти 
(од ста ро сти, боле сти)’; в. кли сар; 2. ‘осе -
ти ти изне над ну сла бост, колапс; умре ти 
напра сно’; в. мањ ка ти. 

зане о бри ја ни ти се -ија ним се ‘пре -
ста ти се бри ја ти, обра да ти ти’. – Откад му 
е умро отац, он се зане о бри ја ни јо, није 
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шћео да се бри је док не пре ка де четре -
сни цу. 

зани ма ти се зани мам се несв ‘бави ти 
се лак шим посло ви ма’. – Откад су ђедо и 
баба пре гу ра ли седам де сет, зани ма ју се 
око пиље жи, овчи ца, башчи це, кол ко да 
нису доко ни; ~ се ‘заба вља ти се’. –Зани -
мо се он с Обра до вом ћер ком кад је бијо 
момак, цени ли смо да е ствар озбиљ на. 

зани ма ци ја ж ‘лаки сит ни посли ћи’. 
– Још нешто рат кам, шур кам у башчи ци, 
ран кам сто ку, лошкам ватру, крц кам ора -
се мимо гред, те тако зимус имам зани ма -
ци ју кол ко да не бид нем докон. 

зан је ти / зање ти зане сем св 1. ‘затруд -
не ти’. – Чим се уда ла, није про шло два-
три месе ца, ома е зање ла, вала Богу, и 
потље роди ла сина; 2. ‘осе ти ти љубав пре -
ма воље ној осо би’. – Зање ла га њена 
љепо та; 3. ‘поме ри ти у стра ну’. – И кад 
бија смо на заво ји ци, код Мла ђо виг врат -
ни ца, запе ми тулац за багрен, те сам моро 
да ува тим за срча ни цу да зане сем кола, 
умал не иски ла вик; ~ се 1. ‘уобра зи ти се’. 
– Зањо се, реко би ми не зна мо кол ко он 
вре ди; 2. ‘зате ту ра ти се’. – Ста ру чове ку 
нај лак ше је да се и на рав ном зане се;  ║  
зано си ти зано сим несв пре ма зан је ти. – 
Мучи ли се с рас то че ним коли ма па су на 
сва кој оштр ој заво ји ци мора ли да иг зано -
се; ~ се 1. ‘спо ти ца ти се, тету ра ти се, бити 
неси гу ран на нога ма’. – Зано си се, ноге 
га не држе, а мочу га не пома же; 2. ‘бити 
зао ку пљен неком иде јом’. – Немој се 
зано си ти тим буда ла шти ња ма, то су пра -
зне при че, јел, син ко мој, бла го ђеду, нема 
љеба без моти ке; ║ зано сит -а -о ‘уобра -
жен’ – Ма има он добро има ње, ал нека ко 
е, бра те, мло го зано сит.    

зано вје та ло с ‘брбљи вац, при ча ли ца’ 
– Он ти је јед но обич но зано вје та ло, од 
њего вог зано вје та ња нико вај ду није виђо 
ни овић ка; в. одрод. 

зано вје та ти -овје там / -овје ћем несв 
‘при ди ко ва ти, при ча ти непо ве за но, пре -

ко ре ва ти’. – Зано вје та ваздан, ко баба у 
боле сти, мешто д-узме нешто да ради, он 
испра вља кри ве дри не, те ништа не ваља, 
те он би вако, он би нако; в. одрод. 

занок ти це ж мн ‘пуца ње коже иза 
нока та’. – Гово ри ла нам баба да не отре -
са мо мокре руке на шпо рет, оће, вели, да 
вам пора сту занок ти це. 

зано си ти зано сим в. зан је ти. 
заноћ је ва ти -оћје вам (не)св ‘ноћи ти, 

ноће ва ти’. – Наше мисир ке ти пред вече 
изле те на гра ну од дуње и туј нак стал но 
заноћ је ва ју. 

зањи шта ти -и св ‘огла си ти се њиском, 
њишта њем (о коњу)’; в. ока ме ни ти се, 
про пе ти се. 

зао ба да ти се -ам се св ‘потр ча ти нагло 
као кад сто ку напа да обад’. – Глај, глај 
како се зао ба да ше ђеца ко да иг љошти 
обад. 

зао кре ну ти зао кре нем св ‘про ме ни ти 
пра вац’. – Кад су сти гли до Пићи не воде -
ни це, они зао кре ну ше нави ше ка Поро ти -
на ма. 

зао ку пи ти -им св ‘нате ра ти сто ку 
неку да’. – И она ти зао ку пи кра ве нани -
же, у Луку, вели: оћу мено да иг при пу -
штим у ота ву; в. тре шњо вак. 

заоп ко ли ти заоп ко лим св ‘опко ли ти’. 
– И туј нак ти они заоп ко ле Нови цу Цого -
ља и њего ве чет ни ке, неке поу би ја ју, а 
неке заро бе и стр па ју у Срем ску Митро -
ви цу. 

зао ра ти зао рем св ‘поо ра ти земљу на 
коју је нешто баче но (об. стај ско ђубре, 
исит ње на тра ва)’; в. одго ни ти. 

зао ри ти се зао ри се ‘поче ти се ори ти 
(о песми)’. – Земај ле смо се позај ми чи ли 
да сра ди мо и шта гођ смо ради ли, кад ćед -
не мо да се одмо ри мо, зао ри се песма.  

зао став шти ња ж ‘оста вин ска рас пра -
ва’; в. сестру ши на. 

зао ста ја ти -аем несв ‘посу ста ја ти’. – 
Није имо сна ге и почо да зао стае. – Он је 
виђо да сти жу годи не кад је почо да зао -
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стае за копа чи ма. – Он ти, пола ко, клај 
клај, зао ста не иза њиг и ни абе ра; ║ зао -
ста ти -нем св 1. ‘посу ста ти, изо ста ти иза 
дру гих’. – Пуко му опа нак па е зосто иза 
њиг. – Види он да не може ш њима уко -
рак и поч не пола ко да зао стае; 2. ‘бити 
зату цан, непро све ћен, вас пит но запу -
штен’. – Пушти буда лу, зар не видиш да е 
зао сто ко азма но ва муда. 

зао чи ти зао чим св ‘при ме ти ти, уочи -
ти; про це ни ти’. – Ђедо Мла до мир је 
умљо, боље но ико, да зао чи како е јасе -
ни чак ста са во за рогу ље, бре стић за срча -
ни цу а јаси ка за сту бе; в. зађе ри ти.  

зао штри ти зао штрим св 1. ‘нао штри -
ти’. – Кад је бијо ђак, нај љеп ше је умљо 
да зао штри олов ку бри твом, а кад је вамо 
ста со, нај у мет ни је је зао штра во коље 
ćеки ром; 2. ‘суко би ти се, иза зва ти спор’. 
– Оће он за сит ни цу да зао штри, да се 
посва ђа; ║ зао штра ва ти зао штра вам 
‘заме ра ти се, сва ђа ти се с ком ши ја ма’. – 
Саде нак је изла пљо па се заме ра ва и зао -
штра ва са ком ши ја ма за ниђе ништа.  

запад њак -ака м ‘ветар који дува са 
запа да’. – Кад уда ри запад њак, одо нуд од 
Овча ра, знај да ће вре ми ште. 

запа ли ти запа лим св ‘упа ли ти’. – Кад -
гој им запа лим свје ћу, ско тр ља ми се суза 
низ образ јел поми слим кол ко су муке 
виђе ли, која су стра да ња пре тр пље ли, да 
нама бид не боље; ~ се ‘заин те ре со ва ти се, 
узбу ди ти се’. – Кад је виђо кака е та пар -
це ла што му е чоек пону ди јо да про да, 
запа ли јо се начи сто, испро дае сву раки ју 
и сто ку и купи је. 

запа њи ти се запа њи се св ‘зачу ди ти 
се’. – Нађе се у чуду и нако сав запа њен 
ćеде, згод но му при па ну тешко. 

запа при ти -им св 1. ‘зачи ни ти јело 
папри ком’. – Додај још мено але не папри -
ке, те запа при мено боље; 2. ‘жесто ко 
запре ти ти’. – Бога ми он њима запа при 
љуц ки, нису сме ли да писну. 

запа ра ти запа рам св ‘заде ра ти, озле -
ди ти по повр ши ни’. – Кад су се поче ру -

па ли, она му нок ти ма запа ра образ и оста -
де црве на про кр ва вље на дан га. 

запар ло жи ти (се) -им (се) св ‘пре ста -
ти обра ђи ва ти земљу’. – Сва нам је земља 
запар ло же на, нит ко оре, нит сије; ~ се 
‘запу сти ти се, пре ста ти води ти рачу на о 
свом изгле ду’. – И он се запар ло жи јо, нео -
бри јан, непо да ши шан, гужвав, не знам 
шта би наком чове ку да се сав рђо ше, ко 
неки Ради ша Вуга, Бог да му душу про -
сти, он ти је ишо по селу сав аљав и нако 
ника ки. 

запа са ти запа са(м) несв пре ма запа -
сти; в. руди на; ║ запа сти / запа сти -асе(м) 
‘добро опа сти тра ву (о сто ци)’. – Запа сле 
овце руди не нави ше ка Тор ла ку ко да си 
оши шо тра ву на нула ри цу; в.утри на. 

запа са ти -шем св ‘заде ну ти нешто за 
појас’. – Он се опре ми у народ ну ношњу, 
запа са дво е ни це за појас и оде на сабор. 

запа так -тка м 1. ‘сто ка за при плод’. 
– Испро да во овце до јед не, није оста вио 
ни за запа так; 2. ‘семе за сетву’. – Сва ова 
ста ра ćеме на сијем по мено, чувам сор ту, 
нек-има за запа так, ово модер но ће изи ћи 
из моде, ја кад ти кам. 

запа ти ти -им св ‘одга ји ти, умно жи ти 
(о сто ци)’. – Запа ти смо, вала Богу, и сто -
чи це, и овчи ца и пиље жи, и тако миц по 
миц, мено заи ма смо, па реши смо да 
чекле и ше мо кућу. 

запа тр љи ти -атр љим св а. ‘пола ко, 
пома ло посе ја ти, поса ди ти’. – Ја и баба 
пола ган чиц запа тр љи мо мено ком пи ри ћа, 
лука, шан га ре пе, бура ни це, неку тач ку 
патли џа на, зау ва ри це е; б. ‘ста ви ти цига -
ру у уста’; в. ман гуп, цигар. 

запа шта ти запа штам несв ‘почи ња ти 
пост’. – При је но што запа шта мо, на 
покла де се добро поча сти мо и изми ри мо 
ако се неко с неким нешто заме ри јо. 

запе пе ли ти -им св ‘посу ти пепе лом; 
потам не ти’. – И вели онај мудар човек: 
запе пе ли ле  се  ведри не  над  нашим гла -
ва ма. 
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запе рак -ерка м ‘нерод ни изда нак на 
ста блу биљ ке’. – Оти шли у вино град д-
оби ја ју запер ке јел то ако се не ура ди, 
гиџа се изда на гору и гро жђа нема ко на 
врби, а само се шашав нада да ће на врби 
да роди гро жђе. 

запе ти зап нем св 1. ‘уло жи ти вели ки 
напор’. – Омрк ни, осва ни, зап ни, Богу се 
моли и не бој се: има ћеш све га што ти 
тре ба;  изр. ~ из пет ни жила ‘из све сна -
ге’. – Бог ме ако човек оће да бид не дома -
ћин, мора и он и чељад њего ва да зап ну 
из пет ни јег жила, пуном сна гом јел само 
се тако кућа кући. – Ђе гој пома же, он 
зап не љуц ки, не ште ди се ни лјек. – Они 
су запе ли са сви јег два ес нока та; 2. ‘затег -
ну ти’. – Зап ни та гво жђа, а за мамац тури 
сла ни не еда би ува ти ли ту лиси чен ду, ђаво 
е одњо; 3. ‘поне ста ти’; в. доси ја ти; ║ 
запи ња ти -ем несв пре ма запе ти. – Не 
вре ди запи ња ти џабе кад је заку чи јо тулац 
за пањ, но мора мо да нађе мо пали ју да 
зане се мо кола. 

запе тља ва ти се -етља вам се несв пре -
ма запе тља ти. – Што гођ је више копе -
ри ро ш њима све се више запе тља во док 
није доће ро до ниче га; ║ запе тља ти -ам 
св ‘замр си ти, заком пли ко ва ти’. – И он ти 
се с том њином копе ра ци јом запе тља до 
гуше, одра ли му кожу; изр. Запе тљо се 
ко пиле у кучи не.  

запе ћак -ћка м 1. ‘ћошак, угао поред 
пећи’. – Ћушну ли му бри тву неђе у запе -
ћак; 2.‘неза вид но место у дру штву’. – Кад 
је сишо с вла сти, није га вути ро нико ни 
за шта, него е бијо у запећ ку, мањи од 
мако ва зрне та. 

запе ћи запе чем св ‘накрат ко допе ћи 
јело’. – Кад је јело аман гото во, ја га озго 
пре ли јем јај ци ма и кај ма ком па јопет вра -
тим у рер ну да се запе че и ондак има 
прсте да пој деш кол ко е то згод но; ║ запе -
чен -ече на -о. – Под ва рак ти је нај љеп ши 
кад је добро запе чен.   

запи ња ча ж ‘штап којим се зате же 
вра ти ло раз бо ја’. – Запи ња ча ти је јед на 
ође ља на мот ка којом се пот ко чуе вра ти -
ло на раз бо ју, има крат ка а има и дугач ка. 
в. кра так.  

запи ра ти (се) запи рам (се) несв пре -
ма запра ти се. – Ако се љети не запи раш, 
онај те зној уби је; ║ запра ти се -ерем се 
‘овлаш се опра ти’. – Љети кад су оне жеге, 
кад  наи ђе мо на поток, ми се мено запе -
ре мо. 

запи ра ти -ре несв пре ма запр је ти. – 
Сва ки јој је зало гај запи ро поред оног зло -
тво ра; ║ запр је ти запре св ‘заста ти у грлу, 
не моћи про гу та ти (вели ки зало гај)’; в 
јадан. 

запи ска ти -штим св ‘дуну ти у писак 
на дувач ком инстру мен ту’. – Кад Деси -
мир узе тру бу па запи ска, а за њим уда -
ри ше штру мен ти и бубањ, про ло ми се 
село. 

запи ти се запи јем се ‘оста ти дуже са 
дру штвом уз чаши цу’. – Згод но се запи -
ше, па запје ва ше: ој, раки јо, рако, ја те 
волим јако, ти ћеш мене, рако, у ендек 
пола ко. 

запи шља чи ти -ишља чим св ‘ста ви ти 
пишља ке’. – Кад смо сла га ли брв на, иско 
сам од мај сто ра да сва ко брв но запи шља -
че макар на два-три места јел онда не мож 
да ти се брв но врчи ко баби ни зуби. 

запје ва ти -ам св ‘поче ти песму’. – 
Ајде да искре не мо још по јед ну па да 
запје ва мо. 

запла ка ти -чем св ‘поче ти пла ка ти, 
рас пла ка ти се’. – Кад је виђо ону про пас, 
запла ко е ко мало дје те. – Знаш како вели 
баба: док дје те не запла че, мај ка му не 
при ла зи. – Глај се посла, дје те, њој је 
лашње запла ка ти но пија ном запје ва ти. 

заплам ће ти -ти св ‘сук ну ти у виси ну 
(о пла ме ну)’. – Кад је врзи на заплам ће ла, 
ја се попла шик да се не раши ри, ал сре -
ћом брзо се сми ри; ~ се ‘зацр ве не ти се у 
лицу, пла ну ти’. – Заплам ће ли му се обра -
зи, поцр ве њо ко бул ка; в. шти па ти. 
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запла ти ти запла тим с в ‘рђа во про ћи, 
настра да ти’. – Ува ти нас она сапан ђе ла 
те запла ти смо ко никад. 

запле сти запле тем св 1. ‘запе ти јези -
ком, не моћи јасно изго во ри ти неку реч’. 
– Кад тако запле те јези ком, не питај је л 
пијан него ка-ће се отр је зни ти; 2. ‘поче ти 
пле те ње’.  – Вече рас ћу на пре лу да запле -
тем ђеве ру џем пер; ~ се ‘зане ти се, поср -
ну ти’. – Запле ток се у оно гра ње и падок 
потр бу шке кол ко сам дуга чак; ║ запли -
та ти -ћем несв 1. ‘једва хода ти, зано си ти 
се; тешко гово ри ти (због пијан ства)’. – 
Не зна се да л горе запли ће нога ма, да л 
јези ком, нако пијан, ко мај ка. – То ти је 
оно што ђеца пје ва ју: сами себе запли ће -
мо, сами себе отпли ће мо. 

запли ва ти -ам св 1. ‘поче ти пли ва ти’. 
– Кад је мој чико Милош виђо да се ја 
давим, он ско чи с оба ле, запли ва, смо та 
ме за-косу и изву че у пли ћак; 2. ‘изгу би -
ти рав но те жу и про стре ти се на земљу’. – 
И  ондак  ти  ја  Зори, кад смо се нође 
пред  копа чи ма  пор ва ли , ија ко  е она 
била три пут тежа ода ме, поту рим ногу, и 
она пане ко-но плас сје на, бок те мили 
сами, пода ме, а ја запли вак озго по њој 
(7: 124).  

запо ви ђе ти -дим св ‘наре ди ти’. – Не 
могу у неђе љу доћи, ђедо ми запо ви ђо д-
идем у Лозни цу д-оби ђем вино град. – 
Додај де ми, снај ка, штап, не било ти запо -
ви ђе но. 

запо дје ва ти -одје вам несв ‘(за)почи -
ња ти’. – Они су поче ли да запо дје ва ју сва -
ђу; ║ запо ђе ну ти -нем св ‘запо че ти’. – И 
туј ти се они сре ти ше и запо ђе ну ше раз -
го вор. 

запо ма га ти -ома жем несв ‘тра жи ти 
помоћ јау чу ћи’. – Кад је виђо да се бик 
надуо, оће да прсне, он поче да запо ма -
же: „Ај, пома гај, ако Бога једи но га знаш, 
јој мене и до Бога шта ме сна ђе, сињег 
кукав ца.“ 

запо њац -оњца м ‘испе че на јаг ње ћа 
нат ко ле ни ца’. – Узми те, ђецо, по запо њац 
док поста ве ручак. 

запо пи ти (се) запо пим (се) св ‘руко -
по ло жи ти се, поста ти поп’. – Дола зи јо 
вла ди ка те му запо пи јо сина. 

запо ста ви ти -им св ‘зане ма ри ти’. – 
Откад им је отац умро, све су запо ста ви -
ли, нит прска ју зими вот ња ке, нит крче 
врзи не. 

запо сти ти -им св в. запа шта ти. 
запо че ти започ нем св. – Кад се поло -

ме гла ве, није важно ко е запо чо сва ђу; ║  
запо чи ња ти -ем несв. – Немо запо чи ња -
ти да зидаш док не сол ти раш све што ти 
тре ба од мате ри ја ла.  

запра ти ти -им св ‘испра ти ти, отпра -
ти ти доне кле’. – Тог дана њега ђедо запра -
ти до на-пла ни ну па му вели: нек те сре -
ћа пра ти и нек те сре ћа сре ће, пове ди 
рачу на шта радиш, све што не би вољо 
тебе неко д-учи ни не чини ни ти дру гом, 
и уту ви, бла го ђеду: ко е луд не бид ни му 
друг. 

запра ши ва ти -ашу ем несв ‘поси па ти 
пра хом’. – Земај ле смо ком пир, кад га 
напа не зла ти ца, запра ши ва ли, сад су изу -
ми ли неке шпе ци је кое туриш у-воду и 
попр скаш кро пе ћом кан том: ║ запра ши -
ти запра шим св ‘посу ти пра хом’. – Ондак 
смо мора ли да запра ши мо ђецу спо ра ди 
ушки, једва смо се ота ро си ли те гама ди. 

запре га ж ‘пар воло ва или коња’. – 
Ондак ти је сва ка кућа има ла запре гу, јал 
воло ве, јал коње; ║ запре жни -а -о ‘који 
се  одно си  на  запре гу’ . –   Запре жна  
кола смо  држа ли под тре ном а вија кер у 
мага зи. 

запре жни ца ж ‘ланац којим се коњ -
ски ам везу је за ждреп ча ник’. – Туј нак ти 
ја загла вик кола у-локву, а весе ли Брњо 
уда ри из ћусте ка и отки де запре жни цу. 

запре па сти ти се -епа стим се ‘наћи се 
у чуду’. – Кад виђе каки зијан сви ње начи -
ни ше, запре па сти се. 
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запре та ти -тем св 1. ‘пре кри ти жар 
пепе лом да би се сачу вао’. – Уве че пепе -
лом запре те мо жар, изутра рас пре те мо: 
он читав, тури мо озго љушчи ца ил коју 
гран чи цу и ватра очас пла не; 2. ‘ста ви ти 
нешто у цре пу љу или под сач, па загр ну -
ти жаром на огњи шту да се пече’. – Заку -
вај, ћеро, тије сто па кад нара сте, тури у 
цре пу љу и запре ти озго жаром. 

запр жа ва ти -ржа вам несв ‘ста вља ти 
запр шку у јело’. – Откад знам за себе, 
запр жа вам јело с бра шном, але вом папри -
ком и машћу, сем кад је пос, онда мешто 
масти турим зитин; ║ запр жи ти -им св  
‘ста ви ти запр шку у јело’. – Кад јело оба -
ври, ти га ондај запр жи; изр. Запр жи ти 
чор бу ‘напа ко сти ти неко ме, вра ти ти 
»жалос за сра мо ту«’. 

запр је ти запре в. запи ра ти.  
запр је ти ти запр је тим св ‘упо зо ри ти, 

забра ни ти; запре ти ти’. – Ува ти јо га и 
запр је тио му ако јопет уцвје ли ђевој чи це 
да ће ш њим има ти посла и још му казо: 
немо потље да каш да ти нисам соп шти -
јо, па да ти ђаво бид не крив. 

запр је чи ти запр је чим св ‘под у пре ти, 
бло ки ра ти’. – Запр је чи, син ко, бла го ђеду, 
про шцом врат ни це да не изи ђе сто ка у 
зијан. 

запро си ти запро сим св ‘пону ди ти 
девој ци брак’. – О Вас кр су е Урош запро -
си јо и здо го во ри ли се да нае сен бид не 
свад ба. 

запр шка ж ‘дода так јелу у обли ку бра -
шна про пр же ног на масно ћи’. – Тешко 
лон цу који чека из села запр шку. 

зап тив ка ж ‘сред ство за затва ра ње 
пуко ти на кроз које оти че теч ност из буре -
та’. – Земај ле ти није било ови јег дик тун -
га но се зап тив ка пра ви ла од кучи не, од 
рого за или тје ста.  

зап тје ти зап ти јем св 1. ‘затво ри ти, 
заче пи ти’. – Мора да зап ти јеш крпом ону 
рупу на кори ту да не изо ди вода. – Кад се 
про шу пљи кори то, ми га зап ти је мо неком 

крпом, а кад неђе поне се мо вла шу раки -
је, ми је зап ти је мо с кочан ком; 2. ‘гуши -
ти’. – Зап ти ло ме, дје те, вој нак, не могу 
да се нади шем; ║ зап тје ва ти зап тје вам 
несв пре ма зап тје ти; в. кочан ка.  

запу пи ти запу пи(м) св ‘поче ти пупи -
ти, пупољ чи ти’. – Запу пи ло воће на љепо -
ту, да да Бог да не сти сне каки позни мраз. 

запу по љи ти -и ‘пусти ти пупољ ке; 
наја ви ти про лећ но буђе ње при ро де’; в. 
брсти на. 

запу ти ти се запу тим се св ‘поћи на 
пут’. – Тако ти се они запу ти ше у Ерску 
да тамо потра же ђевој ку за Радо ва на. 

запуц ке та ти -а несв ‘поче ти пуц ке та -
ти (кад се рас па љу је ватра)’. – Пот па лик 
ону гомил чи ну, запуц ке та оно суво гра -
ње, а пла мен, мешчи ни, поче да лиже 
небо. 

запу ши ти -им св 1.а. ‘зади ми ти’. – 
Кад дуну запад њак, повра ти дим, кућа 
запу ши д-изда неш; б. ‘запа ли ти цига ре -
ту, поче ти пуши ти’; в. полов че, пуор; 2. 
‘заче пи ти’. – Запу ши чепом ону рупу на 
кори ту да не изи ђу спла чи не; изр. ~ уста 
‘ућут ка ти’. – Кад му е реко да зна ко е 
Жар ку укро вла чег, момен тал но му е запу -
ши јо уста. 

запу шти ти (се)  -им (се) св ‘поста ти 
неу ре дан, нео бри јан, погу жван’. – Не знам 
шта му би те се нако запу шти, а бијо е 
стал но затег нут и доће ран. 

зара ван -вни ж ‘рав ни чи ца у брду’. – 
Ајде да се нађе мо на оној зарав ни код 
Лозе,   кад  пре ва ли  под не; ║ зара ва нак 
-нка м дем. – На оном зара ван ку више 
Љубо ми ро ве куће смо се саби ра ли на скуп 
о   губе ре вач кој   обе ти ни; ║ зара ван чић 
-ића м дем. – Стал но пол је жу овце на 
оном зара ван чи ћу, кад бид нем пра ви јо нај -
мла ђем сину кућу, нође ћу да е гра дим јел 
ђе  овце  леже,  знај да е туј нак  мло го 
здра во.  

зарај бе ри ти -им св ‘затво ри ти, закљу -
ча ти (рај бе ром). – Зарај бе ри дер та вра та, 
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да се не ушу ња како кери ште д-испо га ни 
божит ња че. 

зара на прил ‘рано, за дана; на вре ме’. 
– Све посло ве око сто ке он ти наре ди зара -
на, док још нису сви кућа ни ни дошли с 
рада.  

зара нак -анка м ‘вре ме пред зала зак 
сун ца’. – Кад бид не тамо на заран ку, чоба -
ни пола ко сави ја ју овце и кре ћу нани же 
ка кућа ма.  

зара ни ти зара ним св ‘одој че ту дати 
хра ну уме сто мај чи ног мле ка’. – Нека ко 
она изгу би млје ко те они зара ни ше дје те 
с кра вљим млје ком и оно, вала Богу, одвр же.  

зара сти -е(м) св 1. ‘обра сти’. – Зара -
сле су у коров ста зе и бога зи куди је смо 
кад бија смо ђеца ишли у шко лу.  – Он 
зара сто у бра ду ко калу ђер, једва га позна -
док; 2. ‘зале чи ти’. – После апе ра ци је брзо 
му, вала Богу, зара сте рана.  

зар ђа ти зар ђа св‘коро ди ра ти, бити 
нагри зен рђом’. – Ан с алат ком дуже не 
радиш, она зар ђа; в. рђа. 

заре ђа ти заре ђам несв ‘ићи редом’. – 
Заре ђа ше, о обе ти ни, Цига ни от-куће до-
куће, напу ни ше тор бе и буђе ла ре и одо -
ше кући пева ју ћи.  

заре жа ти -и св ‘огла си ти се режа њем 
(о псу)’. – Кад сам про ла зи јо изнад Гиши -
не куће, заре жа њен Гарин кроз про шће и 
иске зи зубе, не би ми баш свед но, нема -
док ника ку мачу гу при руци. 

заре зак -ска м ‘знак обе ле жен заре зи -
ва њем’. – Заби шип ку у буре, па нође 
докле је мокро начи ни бри твом заре зак 
да зна мо кол ко има раки је. 

заре за ти -жем св ‘нао штри ти (олов -
ку)’. – Купи јо ми тајо резаљ ку, сад очас 
заре жем олов ку кад се исту пи; ║ заре зи -

ва ти -ези вам несв 1. ‘пра ви ти заре зе’ – 
Заре жи ми један рабош; 2. ‘цени ти, ука -
зи ва ти пошто ва ње’. –  Не заре зи ва тај 
никог но мисли да е он нај па мет ни ји и 
нај ва жни ји, а не зна ни на кол ко места е 
шупаљ. 

заре ћи се зарек нем се / заре чем се 
‘обе ћа ти, оба ве за ти се, заве то ва ти се’.  – 
Заре ко сам се да нећу да зај мам ништа ни 
от ког ни лјек, па да би гла до во; ║ зари -

ца ти се зари чем се несв пре ма заре ћи се. 
– Немо да ми се ништа туј нак зари чеш, 
но глај д-испу ниш што с-обе ћо. 

зар за ти зар же св ‘огла си ти се рза њем 
(о коњу)’. – Кад гој при ла зи шта ли, Вра -
њо га оćе ти и зар же. 

зарин гла ти -ам св ‘ста ви ти резу, пот -
ко чи ти вра та тако да се не могу отво ри -
ти’. – Журим да не одоц ним па да ме 
зарин гла ју у бува ру, бак сем, боз непо што -
ва ња суда; в. љути на. 

зар је ва ти зар је вам несв пре ма зари -
ти; в. бал чак; ║ зари ти зари јем св ‘заби -
ти, сте ра ти, убо сти’. – Кажу да му е зари -
јо нож до бал ча ка, Боже сачу вај, није 
зјев но. 

заро го зи ти -им св ‘ста ви ти лист рого -
зи не изме ђу дуга’. – Ми смо каце и буре -
та заро го зи ли, ниђе јед ну кап да смо триш 
да цури; в. капља ти. 

заро ди ти се заро дим се св ‘роди ти 
прво дете’. – Вели, дако дад не Бог д-оста -
неш носе ћа, па да се заро диш и да чекаш 
чове ка ш ђете том кад ослу жи свое; в. про -
че вље. 

заро за ти заро жем св ‘набо ра ти (се), 
изгу жва ти’. – Сав је заро зан и гужвав ко 
да су га кра ве жва ка ле; изр: Заро зан кo 
чара па; ‘запла ка ти’. – Стал но нам је отац 
гово ри јо да бид не мо јуна ци, а јок да се 
заро же мо ко каке жене ти не.  

зару би ти зару бим св 1. ‘скра ти ти, 
засе ћи до кра ја’ – Кад коси, он зару би до 
црне земље, то е косач, а јок ко пое ди ни 
што бију с тра ве па пола оста не; 2. ‘стру -
га њем  порав на ти’.  –  Узми дер бич ки ју 
те ми  зару би овај под у по рањ да бид не 
раван. 

зару ђе ти -ди св 1. ‘поче ти сазре ва ти 
(о воћу)’. – Кажу за оног над ни ча ра да 
зими ради по педе сет бан ки за над ни цу, 
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еда би се огри јо и пре ра ни јо, али чим ото -
пли, он, вели, напи ше на дашчи ци пред 
њего вом коли бом: зару ђе ле тре шње и 
дуди ње, без сто-бан ки не буди ме; в. затр -
ни ти; 2. ‘пока за ти прве зна ке сви та ња’. – 
Ајде, Циго, ону: зару ђе ла зора на Мора -
ви; в. жижа ли ца. 

зару ји ти -и ‘зару ме не ти се’. – Ан 
зару ји зора, ми поу ста е мо и свак на свој 
посо, ко сто ци, ко сви ња ма, ко овца ма. – 
Кад заруи небо у зара нак, знај да ће ују -
тру да про мје ни вре ме. 

зару чи ти зару чим св 1. ‘испро си ти, 
прсте но ва ти девој ку’. – Бива ло е мло го 
слу ча е ва да роди те љи зару че ђевој ку за 
свог сина, а да она одрек не и кри ју ћи 
побег не за дру гог; 2. ‘зау зе ти посу ду 
нечим’. – Не могу да ти дад нем вучи ју, 
зару че на ми, стои ми вино у-њој.  

засви ра ти засви рам св ‘поче ти сви ра -
ти’. – Онда сви ра чи засви ра ше, ми се 
пова та смо у-коло, ал, чове че, ника ко да 
се зуста ве, оће мо д-изда не мо нође, све 
нас зној обли јо;  ║  засви ри ти -им св 
‘и с т о ’ .  – Кад они засви ри ше, ми сви 
поска ка смо и пова та смо се у-коло; изр. 
Засви ри па за појас зађе ни. 

засе љак -ељка м ‘засе ок, део села са 
кућа ма, »џемат«’. – Некад се у том засељ -
ку пуши ло четрес шес оџа ка, а сад да те 
стро ба ува ти, дође ти да заја у чеш, ал не 
вре ди, мора да е то казна Бож ја, јел смо 
педе сет годи на Богу окре ну ли леђа. 

засик та ти -тим св ‘про го во ри ти у 
љути ни, пови ше ним гла сом’. – Засик та 
ко љута гуја.  

засла ди ти засла дим св ‘учи ни ти 
нешто слат ким’. – Ја сам ђедо ву каву само 
мено засла ди ла;  ║  засла ђи ва ти -ађи вам 
/ -ађу ем. – То мое немо да засла ђу еш; ~ се 
в. сулц. 

заслу га ж ‘уоче на врли на, при зна ње’. 
– Није то моја заслу га, све је то ђедо при -
пра ви јо;  ║  заслу жан -жна -о ‘који има 
заслу гу’. – Можда смо и заслу жни што 

вако стр ви ња мо кад нисмо боље ни нау -
чи ли.  

заслу жи ти заслу жим св ‘доби ти пра -
во на награ ду, при зна ње, поста ти досто -
јан нечег’. – Знаш како е каза но: народ 
има наку влас каку заслу жуе. – Ти си 
заслу жи јо да ја ово ура дим за тебе; изр. 
Ко  не  туви  про шлос  не  заслу жуе бу- 
дућ нос. 

засми ја ва ти  -ија вам несв . – Он је, 
ђе гој се нашо у дру штву, засми ја во сва -
ког;  ║  засми ја ти се засми јем се св 
‘засме ја ти се’. – Кад је он испри чо како е 
то било, сви се засми ја смо, умал не поцр -
ка смо од-сми ја. 

засо ни ца ж ‘водо рав на мот ка (има их 
неко ли ко) којом се, изме ђу два пара сту -
би ћа пове за них пре ча га ма, запре чу је про -
лаз кроз огра ду’. – Мешто вра та туре се 
два пара кола ца са пре ча га ма, а у њиг уву -
че не мот ке, касти засо ни це, па е про лаз 
затво рен, а кад ти тре ба, изву чеш иг и 
уће раш кола и воло ве ил сто ку. 

[заспати] заспим св. – Он ти је твр до -
сан, мож да заспи мешчи ни и на дрља чи; 
изр: Срце ми заспа ло (пре у мо ран). 

заста ти -нем св ‘ста ти, зау ста ви ти се 
на тре ну так’. – Кад смо изби ли до испод 
Стр же ви це, заста смо мено да пре да не мо, 
па јопет нага ри мо нави ше уз Годи до во. 

застир ка ж ‘пре кри вач за кре вет, 
пато са ре по поду’. – У соба ма им застир -
ка по пар то су. 

застр је ти / застре ти застрем св ‘пре -
кри ти засто ром’. – Она застри је ћили ма -
чу у-лад и ми поćе да смо туј нак, под кру -
шку, а њеј зи на ћер ка нам ижње слат ко и 
воду. 

заструг в. чанак. 
засу ка ти засу чем св  ‘под ви ти рука ве 

на кошу љи, џем пе ру’. – Оста ви ти при чу 
и засу чи рука ве. 

засу ши ти засу ши св 1. ‘назна чи ти 
поче так дугог пери о да суше’; в. једар, 
пре ра ста ти; 2. ‘пре ста ти дава ти мле ко’. 
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– Кад бид не пред теље ње, пре стае се 
мусти кра ва и она ондај засу ши, па тамо 
пред теље ње она јопет зач не. 

заćе да ж ‘засе да’. – Она дво и ца бра ће 
Радо сав че ви ћа, код Изво ра у Дави до ви ћа 
пото ку, начи не заćе ду и уби ју весе лог 
Дра ги ћа Попо ви ћа, а иза њега оста не 
Перу ни ка са шесто ро ђеце и сед мо у сто -
ма ку; јес, јес, онај чича Мило и ца ти је 
Дра ги ће во посмр че; в. сазна ти. 

заćе сти -днем св ‘седе ти дуже у гости -
ма, у кафа ни, на функ ци ји’. – Они кад 
заćед ну на влас, глај кад ће да сја шу.  

зата ји ти -им св ‘нешто при кри ти, 
задр жа ти у тај но сти’. – Сва шта ми је пове -
ри јо, ал ту ствар је зата и јо и одњо е у 
гроб, па ми Или ја осам нес годи на после 
њего ве смр ти откри јо како е то било кад 
су Крсто мир и Мијо драг уда ви ли Рад ми -
ла, а он побе го код ђеда Радо са ва и бабе 
Дра ги ње да не-уда ве и-њега.  

затан др ка ти -андр чем несв ‘кре та њем 
ства ра ти буку’. – Кад је зао ку пио коње, 
затан др ка ше кола по оној кал др ми ко да 
грми. 

затан др ља ти -ам св в. затан др ка ти. 
– Затан др ља неки ђаво нис-пут.   

зата шка ва ти -ашка вам св ‘про ме ном 
теме у раз го во ру одвра ћа ти пажњу са 
нече га дру гог’. – Видим ја како он вешто 
зата шка ва да се о том не би при ча ло, но 
би рад бијо да се пре ђе на-дру го; ║ зата -
шка ти -ам св ‘при кри ти’. – И после све -
га, они лепо и згод но зата шка ше ствар и 
ником ништа, појо вук магар ца. 

[затвор] м 1. – И тако ти мили цај ци 
њега уап си ше и одве до ше у затвор; 2. 
‘пред ња и зад ња стра ни ца на кана та ма 
запре жних кола’. – Кад това ри мо жито ил 
тикве, тури мо оба два затво ра на кана те; 
3. ‘застој сто ли це, опсти па ци ја’. – Није 
изла зи јо спо ра ди себе три-дана, сна шо га 
затвор.  

затег ну ти затег нем св 1. ‘пову ћи 
дизги не кад се зау ста вља ју коњи’. – Затег -

ни те дизги не мушки и вик ни: оо! – мора 
да ста ну момен тал но; 2.  ‘опру жи ти жицу, 
коно пац’. – Кад се над вла чи мо коноп ца, 
јед ни затег ну вамо, дру ги тамо и ко над -
ву че носи побе ду;  ║ зате ћи затег нем св 
‘и с т о ’ . – Није више мого зате ћи, бојо се 
да не пук не шав; ║  зате за ти зате жем несв. 
– Ја поч нем да зате жем ону мот ку да боље 
при ти сне сно по ве, кад она, нађа во ла, 
пуче.    

зате ту ра ти се -ам се ‘заве сти се, поср -
ну ти’. – Бога ми, кад виђек да се он зате -
ту ра, не би ми свед но, знаш како: ста ри ји 
човек, а она сун ча ни ца бија ше при пе кла. 

зате ћи затек нем св 1. ‘изне на да угле -
да ти, сре сти (се) у послед њем тре нут ку’. 
– И он бане кући изне над но и туј нак 
затек не оног њеног што се гуц ка да се 
живе, те наста не грд ни џум бус; 2. ‘сти ћи 
у послед њи час’. – Кад су му доја ви ли да 
му је мај ка на умо ру, он момен тал но оде 
на воз те једва на једви те јаде сти же да е, 
весел ни цу, затек не живу; кад га виђе, она 
се осме ну и пре ста ви се; ║ зати ца ти -чем 
несв пре ма зате ћи. – Ти пожу ри, ал не 
веру ем да ћеш је зати ца ти живу. 

зати јок м ‘поти љак’. – Нешто ме, има 
некол ко дана, с вре ме на на вре ме жиг не у 
зати јок. 

зати ски ва ти -иски вам / -иску ем несв 
пре ма зати сну ти; в. пам пур; ║ зати сну -
ти -нем св ‘заче пи ти’. – Ућу ти, реко, да 
ти не би ја зати сно уста. – Зати сни де, дје -
те, ону рупу на брв ни ма, да нам се не уву -
ља миш; в. аспи да. 

затка ти заткем несв ‘запо че ти тка ње’. 
– Јуче сам затка ла срџа ду, реши ла сам д-
изат кем дви је исте, да бид ну у пару. 

зато ми ти зато мим св ‘при сво ји ти, не 
вра ти ти позајм ље ну ствар’. – Пре вр но сам 
све живо, ниђе шила нема и ондак се 
ćетим да сам га даво ком ши ји, па е он ил 
смет но да ми га врне ил га е зато ми јо. 

затоп м ‘испр же но месо пре ли ве но 
вре лом машћу као облик кон зер ви ра ња 
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да би се сачу ва ло за касни ју упо тре бу’. – 
Није ти ондак било ови јег ври жи де ра па 
кад љети зако ље мо како брав че, део пое -
де мо, а део испр жи мо па га у ћупу пре ли -
је мо вре лом машћу и  тај  затоп чува мо у 
подру му; в. зато пи ти. 

зато пи ти зато пим св ‘пре ли ти месо 
вре лом машћу и сачу ва ти га за касни ју 
упо тре бу’ – Кад земај ле није било стру је 
и ови јег ври жи де ра, ми зако ље мо брав че, 
испр жи мо месо, зато пи мо вре лом машћу 
у кан ту, тури мо у-подрум и потље узи ма -
мо поме но кад устре ба. 

зато ро ка ти -чем св ‘поче ти брбља ти, 
при ча ти о неважном`. –  Пра во да ти кам, 
изи ђок ис куће ан зато ро ка ше ове торо -
ку ље  што  свра ти ше  на  каву код Цми -
ља не. 

затра ви ти се затра ви се св ‘изни ћи и 
обра сти (о тра ви)’. – Не знам кад се брже-
боље нако затра ви њива, мора мо да е одма 
копа мо да нам не угу ши уćев. 

затра ки ва ти -аку ем несв ‘заго ва ра ти, 
задр жа ва ти неког бесми сле ном при чом’. 
–  Наи ђе Цве ле и поче да ме затра куе, а 
мене гори под нога ма, не знам ку[д]-ћу 
при је гла вом д-уда рим.  

затра ља ти -ам св ‘осла би ти, оне мо -
ћа ти’. – Ма нешто сам затра љо начи сто, 
да л ме зака чи нека ред ња, немам сна ге 
више но неко пиле. 

затра па ра ти -ам св ‘успо ри ти, ићи 
неу јед на че но’. – После оног сил ног пеша -
че ња, затра па ра смо, сви смо се смо ри ли. 

затре ви ти -им св в. потре ви ти. 
затр је ти / затр ти затрем св ‘истре би -

ти’. – Наи ђе јед не при ли ке чича Вељ ко и 
поч не да ми се жали: наи шло, каже, неко 
шаша во вре ме, ова ђеца моја и синов чад 
пре гу ра ла три јес годи на и нит се кое жени 
нит удае, раз у меш ти мене, и ја иг зов нем 
јан дан, сала би њам иг у слав ску собу, 
закљу чам је, а кључ турим у-џеп, и поч -
нем да вичем кол ко ме сна га носи: Види -
те ли да ћемо да се затре мо? – Затр је смо 

ста рин ске сор те ова ца кое су могле саме 
да се ојаг ње у снје гу, а запа ти смо ове кои -
ма тре ба мар ве ни док тор сва ки-час . 

затр ни ти затр ним св ‘ста ви ти трње да 
би се пред у пре ди ла ште та (на богаз – да 
не иза ђе сто ка, око поса ђе ног усе ва – да 
га не раш че пр ка ју коко шке)’. – Кад се 
Обрад вра ти јо из Аме ри ке, вели: ђецо, ја 
лич но не волим ону земљу, ал не би тре -
ба ло затр ни ти пут у њу, па ако неко од 
вас оће д-иде, ене му куће и поку ћан ства. 
– Тури јо Видо сав с рогу ља ма трње у 
ракље тре шње, вели: моро сам да е затр -
ним, обе ру е ђаци ан зару ди. 

затро ши ти затро шим св ‘умр ви ти, 
удро би ти’. – Ајте да руч ки те, бла го баби, 
затро ши ла сам вам муру зни це у мла ко 
млје ко. 

затр па ва ти -рпа вам несв пре ма затр -
па ти; в. јабог ме, мочи ло; ║ затр па ти затр -
пам св а. ‘уба ци ти у земљу, у воду и зако -
па ти’; в. андаћ, цре пу ља; б. сахра ни ти’. – 
Кад затр па ше меи та, попа ли смо свје ће и 
мора до смо да се послу жи мо, кад су људи 
спре ми ли, за покој душе, не мож да иг 
сад  цвје љаш. 

затр ча ти се -им се св ‘зале те ти се’. – 
Нисмо шће ли д-оби ла зи мо па д-иде мо на 
ћупри ју, но се затр чи мо и пре ско чи мо по-
ток нако истр ке, ко ништа. 

зату ли ти зату лим св в. уту ли ти. – 
Зату ли, бла го ђеду, ватру, никад немо у-
пољу д-оста виш да гори сама, мож да 
дуне ветар, па да бид не белај, дале ко било. 

зату пас -ста -о ‘туп, зату пљен’ – 
Пушти га у бес тра га, виш да е зату пас 
начи сто. 

зату ра ти зату рам несв пре ма зату ри -
ти. – Њини су учи те љи нај бо ље зна ли 
како се образ зату ра за гузи цу; ║ зату ри -
ти -им св 1. ‘ста ви ти иза нече га, заба ци -
ти, пре ба ци ти’. – Зату рим повод њи ке 
воло ви ма око завор ња, при ви јем винт и 
трк нем у дућан да поку пу ем мар де што 
су ми кућа ни накри чи ли; 2. ‘сакри ти траг, 
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избе ћи неког или нешто’. –  Он ти вешто 
зату ри траг да јој отац и бра ћа не пре ме -
те да е дола зи јо.   

зату ри ти -им св ‘заба ци ти, изгу би ти’. 
– Виђи да не зату риш ђељ ку но е тури на 
поли цу. 

зату ћи -чем св ‘сатре ти, смр ви ти, 
докрај чи ти’. – Била е пше ни ца поње ла на 
љепо ту, ал наи ђе град те је зату че у црну 
земљу, нема ни за пре ка ду; ║ зату ца ти 
зату цам несв пре ма зату ћи. – Зату ца ли 
га у тим шко ле ти на ма да ништа памет но 
не зна, ни ко е, ни шта е, ни шта е нај ва -
жни је у живо ту и мисле да ода-њиг  почи -
ње свјет;  ║  зату цан -а -о ‘зао стао, нена -
у чен’. – Само, вели тај бре збо жник, 
зату ца не буда ле веру ју да е Бог ство ри јо 
чове ка, а ми, обра зо ва ни људи, зна мо да 
е човек посто од мај му на, а ђедо му на ту 
буда ла шти њу каже: Тамо ви; ║ зату чен -
а -о ‘умно зао стао’. – Ма немо то узи ма ти 
за озбиљ но, виш да е, весел ник, диби дуз  
зату чен. 

заће ра ти -ам св ‘оте ра ти иза нече га’. 
– Заће ра ше ђеца сто ку, тамо неђе иза 
забра на.  

заћи зађе(м) (не)св 1. ‘оти ћи иза нече -
га’. – Зађе сун це за облак, те мено зала ди. 
– Кад сун це зађе за облак, знај да ће да 
про мје ни вре ме. –  Нашо па зашо ‘кад је 
неко неко рек тан пре ма жени’; изр. ~ за 
нок ти ‘про мр зну ти до кости’. – Кад зими 
пере мо веш на рје ци, озе бу пусте руке, не 
знаш да су твое, па нам зађе за нок ти, не 
пома же ни ука ти у прсте, боли ко жива 
рана; 2. ‘про ћи и осмо три ти (усе ве)’. – 
Зашо сам кроз сред њиве, вала Богу, поње -
ло е не може боље бити; в. јало вац; 3. 
‘поче ти нешто ради ти, упу сти ти се у неки 
посао’; в. титра ти. 

заћо ри ти -им св ‘засле пи ти, као ћорав 
ићи за неким’. – Заћо ри ли за њима ко 
слјеп ци, не виде да су то пра зне при че 
кое им слу же само да се здом ча ју вла сти. 

зау вар прил ‘кори сно’. – Ајде, ђецо, 
да попа бир чи мо по њиви ово што е оста -
ло иза рад ни ка, зау вар је кол ко било; ║ 
зау ва рак -рка м ‘мала корист, незна тан 
доби так’. – Нема неке вели ке вај де од 
мене вако мато ре, ал при по мог нем кол ко 
било, зау ва рак је, што вика ла нина: боље 
ишта но ништа; ║ зау ва ри ца / зау ва ри ца 
ж ‘и с т о ’ . – Идок те нашла мик мено 
суварака по-шуми, зау ва ри ца е, кад загу -
ди мећа ва, сва ка гран чи ца вре ди зла та; 
изр: Кад нема кише, зау ва ри ца е и град.  

зау да ра ти -а(м) несв ‘има ти непри ја -
тан мирис, смр де ти’. –  Ништа горе не 
мрзим него кад се наљо ска па зау да ра на 
раки чи ну. 

зау зда ти -ам св 1. ‘ста ви ти узду’. – 
Зау здај коње и поће рај иг вамо; 2.  ‘обу -
зда ти се, пре ћу та ти’. – Зау здај мено језик, 
не мораш ти да им кажеш све у брк, узе ће 
те на зуб. 

зау зе ти се св ‘бри ну ти о неком’. – Зау -
зо се око њега, ко да му е рође ни син, 
наба ви јо му све што тре ба, отво ри јо му 
рад њу, ал кад је стао на-ноге, он му уда ри 
чив те, не види га ниђе ко да га не познае, 
ујо га за само са мо срце, што вика ше покој -
на баба: рани пашче да т-ује де. 

зау ја ти зау ји несв ‘заху ја ти (о олуј -
ном ветру)’. – Прво се смра чи, небо 
повра ње, ондак зау ја пла ни на, не про ђе 
мло го, уда ри град мено мањи од коко ши -
јег јај це та, те нас зави у црно, све уби и у 
црну земљу саби. 

заук та ти се / заук ћа ти се заук ћем се 
‘укљу чи ти се у посао с радо шћу и задо -
вољ ством’. –  Ску пе ти се они на мобу, па 
кад  су  се заук та ли, било иг мили на по-
гла ти. 

зау ла ри ти зау ла рим св 1. ‘ста ви ти 
воло ви ма ула ре’ – Иди, бла го ђеду, зау ла -
ри воло ве и пове ди иг вамо да иг коша мо 
па д-иде мо; 2. ‘обу зда ти језик’. – Ја би ти 
реко да мено зау ла риш ту јези чи ну и да 
бираш рје чи јел није џабе каза но да лепа 
рјеч гво зде на вра та отва ра.  
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зау мит -а -о ‘бистар, про му ћу ран, упо -
ран у нече му’. – Зау мит је бијо целог вје -
ка, стал но е нешто ради јо и гле до како д-
уна пре ди и сво ју кућу и село и спо ра ди 
тога су га сви  цени ли и пошто ва ли, нико 
за њега није имо јед ну ружну рјеч да рек -
не; в. жустар, јапи ја. 

зау ми ти се зау мим св ‘зами сли ти се’. 
– Зау ми се мено, ниси ти више мали. 

зау ну ти -не св ‘запу ши ти се, заче пи -
ти; загу ши ти’. – Зау ну ло оно црје во од 
гори ва и ста де трак тор, ни да гло не. 

зау ста ви ти се в. зуста ви ти се. 
зау сти ти зау стим св ‘поче ти гово ри -

ти’. – Ан је зау сти јо да гово ри, народ поче 
да му пље ште и да виче: Тако е! Живи јо! 

зау шци  зау ша ка м мн мед. ‘виру сна 
зара за од које оти чу жле зде иза уши ју, 
Paro ti tis epi de mi ca’. – Доби ло им дје те зау -
шке па су мора ли д-иду док то ру сабај ле, 
а оно, весел ни че, пишти ко црв. 

зафр ка ва ти се -рка вам несв ‘шали ти 
се’. – Поче ше да се зафр ка ва ју, ништа што 
е онај ста ри ји човек туј нак. 

заце ни ти заце ним св  ‘иска ти вели ку 
цену’. – Јес му кра ва добра, нема шта да 
се каже, ал заце ни јо, бра те, мло го и не 
шће да спу шти ни лјек; 

заце ну ти се заце нем се св ‘изгу би ти 
дах (од пла ча, сме ха)’. – Води рачу на: 
немо да дозво лиш да би ти се, дале ко 
било, заце ну ло дје те, јел тако може да 
доби је врас. – Кад је то несни Или ја 
испри чо, сви смо се заце ну ли од-сми ја, 
сузе су нам пото ча ле, а трбу си забо ље ли. 

зацик та ти -им св ‘зага ла ми ти висо -
ким гла сом’. – Зацик та стри на озго, би 
нам прпа.  

зацин ца ти -а св ‘зале ди ти’. – Бија ше 
те годи не зацин ца ла зима, зале ди јо поток 
да су воло ви пре ла зи ли пре ко леда, а он 
се не про ла ма ше. – Бија ше зацин цо мраз 
да ти очи иско че, пуца церић. 

зацје пи ти зацје пим св ‘одре ди ти висо -
ку цену’. – Шћео сам да му купим коње 

ал, бра те, зацје пи јо цену и неће да спу -
шти ко да се не-ваља. 

зацми здри ти -им св ‘тихо запла ка ти’. 
– А она сиро та зацми здри, би јој ваљ да 
нажао што се то тако пора ди ш њином 
кућом. 

зацо па ти се зацо пам се св ‘заљу би ти 
се пре ко мере’. – Зацо по се у Рад ми лу, па 
не зна ђе је десно. 

зацр ве ње ти (се) -еним (се) св ‘поцр -
ве не ти, пости де ти се’. – Зацр ве њо се, реко 
би си му истр љо уве та копри вом; изр. 
Зацр ве њо се ко вин ски чеп. 

зача ди ти -и св ‘потам не ти од дима’. 
– Бија ше зача ди јо дувар и шту ка тор од 
шпо ре та па смо мора ли да кре чи мо очи 
сла ве. 

зача ми ти -им св ‘пасти у чамо ти њу, 
депре си ју’. – Ајде, бре, међ људе, шта си 
зача ми јо, живот мора д-иде диље, сви 
ћемо ми јед ног дана умр је ти. 

заче ље с ‘доњи крај софре’. – Куме, 
ćеди вој нак у чело собре, не мош ти на 
заче ље јел то само кад комен ди ја ју веле: 
уста ни, куме, да ćед не сви ра чо ва мај ка.                          

заче пр ка ти -а св ‘поче ти чепр ка ти’. – 
Заче пр ка ле ми коко ши по башчи ци, лиси -
ца иг пој ла, сво су ми ćеме пова ди ле. 

заче ти зач не св ‘поче ти нали ва ти мле -
ко у виме (пре мла ђе ња)’. – Заче ла Цве -
ту ља, згод но јој набре кло виме, дабог да 
да се ноћас не оте ли; в. засу ши ти; ║ зачи -
ња ти -иње несв. – Поче ле овце да зачи -
њу, тре ба ло би око Божи ћа да поч ну да се 
јаг ње; в. сјаг ња. 

зачи ка ва ти -авам св ‘иза зи ва ти, про -
во ци ра ти’. – Роса поче да нас зачи ка ва, 
вели: ко од вас бала ван де ра сми је да се 
пор ва са-мном, чикам вас; ║ зачи ки ва ти 
-ивам св. ‘и с т о ’ . – Зачи ки ва га и вели: 
чикам те, само ме пип ни прстом јед ним, 
па ћеш да видиш шта ће да те сна ђе.  

зачи ни ти зачи ним св ‘(на)баци ти 
чини, увра ча ти’. – Зна ла е она Зор ке ти на 
сто јада, умље ла е и да зачи ни, да завра -
ча, дале ко е било.  
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зачи ни ти зачи ним св 1. ‘ста ви ти зачин 
у јело’. – Зачи ни ла сам бура ни ју, сипај у 
ћасу и тури на астал; 2. ‘напа ко сти ти 
неком’. – Зачи ни јо му е чор бу, није знао 
шта га е сна шло. 

зач ко љи ца ж ‘раз дор, несло га, зађе -
ви ца’. – Једва су изгла ди ли ту зач ко љи -
цу: ја им кам: немо, ђецо, да дозво ли те да 
вам ђаво уне се несло гу, него мено потрп -
те, па се здо го вор те, Богу се мол те и све 
ће д-испа не на добро, јел није за џабе каза -
но да е боље јело од зеља нође ђе је љубав 
него од вола уго је на ђе је мржња. 

[зачудити] се -им се св; в. кали ра ти.   
зачу до реч. ‘што је нео че ки ва но, што 

је изне на ђе ње’. – Да виш, зачу до, није се 
буни јо кад смо пита ли да л би нам дозво -
ли јо д-иде мо на тру бу.  

заџе пак -пка м ‘мали џеп на оде лу’. – 
Вође у овом заџеп ку сам држо круп ну 
пару кад пођем на вашер, лепо е испре са -
ви јам и турим, туј нак јој нај си гур ни је од 
џепа ро ша. 

заша ти ти се -и се ‘дого ре ва ти, поче -
ти се гаси ти’; в. чар ка ти. 

заша три ти -и се св ‘ути ња ти, поче ти 
се гаси ти’. – Заша три ла се ватра, додај де 
кое дрв це да се не исту ли начи сто. 

заше ће ри ти -им св ‘засла ди ти шеће -
ром’. – Ош да ти заше ће рим каву ил пијеш 
грку? 

заши љи ти заши љим св ‘напра ви ти 
шиљак, зао штри ти’. – Зашиљ де ми ове 
прит ке, оћу д-идем да попри чам бура ни -
ју. изр. Ђе нађе на мене да га шиљиш. 

заши ти заши јем св ‘саста ви ти дело ве 
тка ни не шиве њем’. – Све сам завр ши ла 
на тво јој аљи ни, још само да заши јем дуг -
ме та и д-испе глам и мош да носиш. 

зашпа ра ти зашпа рам св ‘уште де ти’. 
– Пра во ти ка(же)м, зашпа ро сам мено за 
њену уда ју, знаш како, није она репа без 
коре на, оће мо да јој спре ми мо руво за 
при мер. 

заштек та ти заштек ћем св ‘огла си ти 
се штек та њем; зала ја ти’. – Заштек та ше 
керо ви горе изнад шумар ка и ондак пуче 
пушка, сигур но су ишће ра ли зеца.  

зашу шка ти -ам в. ушу шка ти. – Виђ -
де да л су ђеца поспа ла па иг добро зашу -
шкај поња ва ма, ноћас ће опа сан мраз, 
изве дри ло ко ста кло. 

зба ци ти -им св ‘сврг ну ти, баци ти с 
виси не’. – Зба ци ли га с вла сти ко крпу, ко 
Мило рад кад зба ци пла ску сје на с поди -
не, само зато што није шћео да им кули -
зи, но реко нако како јес. 

зби ја ти зби јам св у изр. ~ шалу ‘шали -
ти се’. – Он је вољо да зби ја шалу и сви 
су га, спо ра ди тога, при зи ва ли у дру штво. 

зби ра ти зби рам несв ‘ску пља ти, саби -
ра ти’. – Кад дође јесен, ондак зби ра мо 
љети ну у амба ре, сала ше, кача ре и тако 
спрем ни чека мо зиму; ║ збра ти збе рем св 
‘обра ти, ску пи ти (лети ну)’; в. љети на. 

зби ти се збу де се ‘деси ти се, дого ди -
ти се’ – Тако ти се то зби ло, мој уну че, не 
дај Боже да се то никад више збу де. – 
Дако се и то јед ном збу де, крај њо е вре ме 
да се жени, да е мене слу шо – досад би 
му ђеца пошла у-шко лу. 

зби ти је с ‘дога ђај’. – Е тако ти то зби -
ти је бија ше, мој синов че, муке пре го ле -
ме, дале ко било, било не поно ви ло се. 

зби чи ти -им  св ‘саби ти, сате ра ти у 
нешто, завр ши ти на брзи ну’. – Ај да ово 
зби чи мо часком па д-еде мо ко људи јел 
досад је ручо и ко е козе погу би јо. 

збо гом ‘поздрав при растан ку’. – Е, па 
дра ги моји кумо ви, остај те ми збо гом! – 
Збо гом, куме, и поздра ви сви југ. 

збо ри ти -им св ‘гово ри ти’. – Има ла 
стри на више шпо ре та изве зе ну кува ри цу 
и на њој писа ло: Кува ри це, мање збо ри, 
да ти ручак не заго ри. – Што паме тан збо -
ри данас, оста ли ће збо ри ти ćутра.  

збра ти ми ти се -им се ‘узе ти неког за  
– бра та, побра ти ми ти се’. – Збра ти мили 
се Јово и Обрад у срем ско ми тро вач ком 
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каза ма ту и после рaб Јово напи ше песму 
При ја тељ ство цемен ти ра но пат њом. 

збр да об. у изр. збр да-здо ла ‘без реда’. 
– Пре та вр ља онај посо нако збр да-здо ла, 
боље да није ништа ни ради јо. 

збр за ти -ам св ‘ура ди ти нешто на 
брзи ну и неква ли тет но’. – Немој де да ми 
то збр за те, него ура ди те нако паја тли, да 
бид не за при мер; ║ збр зи ти збр зим св 
‘и с т о ’ . – Нешто е збр зи јо нако, ко пре -
ко коље на, над вое-натр ое. 

збри са ти -шем св 1. ‘обри са ти, почи -
сти ти’; в. перу шка; 2. ‘побе ћи’. – Кад је 
загу шће ло, он збри са кол ко га ноге носе, 
а од њего вог јуна че ња и клин че ња, у при -
чи, ни тра га ни гла са. 

збрч ка ти -ам св ‘на брзи ну спре ми ти 
нешто за јело’. – Збрч кај нешто за вече ру, 
шта било, цркок гла дан, заве за ше ми се 
црје ва. 

збрч ка ти се -ам се ‘набо ра ти се’. – 
Бога ми гро но Иси дор, збрч ко се начи сто. 
– Збрч ка ла се у лицу ко рас то ва кора. 

збу ни ти збу ним св ‘дове сти у забу ну, 
сме сти’. – Туј се не зна ко пије ко пла ћа, 
туј ти, д-изви неш, луд збу ње ног; ║ збу -
њи ва ти збу њу ем несв пре ма збу ни ти. – 
Немо де збу њи ва ти то дје те, пушти га нек 
сам декле муе. 

зва ни ца ж ‘гост позван на свад бу, сла -
ву’. – Наше дви је куће су у зва ни ци, још 
од ста ри на, а са Петро ви ћи ма нисмо ни 
земај ле били у зва ни ци. 

[звати] зовем несв. – Пошла ја да 
зовем Жар ка; ║ зов ну ти зов нем св ‘позва -
ти, зазва ти’. – Изађ де, дје те, напо ље, учи -
ни ми се ко да неко зов ну испред куће. – 
Зов ни дер ми, дије те, Жар ка да се поздра -
ви мо, вели ђедо, вакат дошо да се мри је; 
║ зов нут -а -о ‘који није чисте паме ти, 
који гово ри непо ве за но’. – Немо га дира -
ти,  виш  да е  чита во зов нут;  ║  зив ка ти 
-ам несв дем. – Кад су били мали, Јана 
чува ла Јан ка у авли ји па сва ки час зва ла 
мај ку, она после некол ко пута каже: немо, 

вели, више да ме зив каш, морам да 
распре мим кућу; кад је попро шло нешто 
вре ме на Јана ће: мама, нећу да те зив кам, 
само да знаш да е Јан ко упо у кре ча ну. – 
Немо да ме зив каш сва ки-час , видиш да 
нем кад да се окре нем. 

зве здан зве зда на м 1. зоол ‘јед но бо -
јан коњ са белим пра ме ном на челу’ – 
Има ди ја смо ондај оног Зве зда на, био је 
поте га лац за два коња; 2. бот ‘цвет на пере -
на’ – Има ла е у башчи ци раз ни јег пере на 
и мај чи ну души цу, и веро ни ку и зве здан; 
3. ‘сун це, жега’; в. водо но ша.  

зве ка ж ‘звук настао уда ра њем метал -
них или ста кле них пред ме та’ – Кад чу зве -
ку тањи ра, он се нађе у послу да се попри -
мак не куј ни еда би га зов ну ли на ручак.  

зве кан зве ка на м ‘човек мале паме ти, 
сво је глав’. – Немо ми о њего вој нау ци 
ништа при ча ти, то е оби чан зве кан.  

зве кет м в. зве ка, зве ке та ти. 
зве кир -ира м ‘алка на вра ти ма’. – Ако 

мана стир ска капи ја бид не закљу ча на, сло -
бод но уда рај зве ки ром  док те не чују; в. 
ско ва ти.  

звек ну ти -нем св ‘уда ри ти’. – Туј ти 
се они спо реч ка ју и вели Мла ђо Бла го ју: 
ника ки си чоек, а овај му, мешчи ни још 
није ни изго во ри јо, звек ну шамар чи ну да 
е се окре но у-круг; ║ звек нут -а -о ‘луц -
каст, огра ни че них спо соб но сти’. – Пушти 
га кра ју, виш да е звек нут у-гла ву; ║ зве -
ке та ти зве ке ће несв. – Кој зна кол ко е 
ста ра она пје сма, што вели: ил ћу бити у 
ваја ту, дука те низа ти, дука ти ће зве ке та ти 
по зве ке ту ми дођи;  ║ звец ка ти звец кам 
несв дем. – Кад коњи каса ју, пра пор ци 
звец ка ју на љепо ту; ║ звец ну ти звец нем 
св пре ма звец ка ти. – Чусте ли ви, ђецо, 
да нешто звец ну напо љу; ║ зве ча ти -и 
несв ‘огла ша ва ти се зве ком’. – Кад поче -
ше да зве че тањи ри, мене уда ри вода на 
уста, нисам оку си јо ништа од-синоћ. 

звер ж ‘дивља, крво лоч на живо ти ња’. 
– Немо д-идеш попр је ко, нале ће ћеш на 
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каку звер. – Кад су уста ше наср ну ле на 
срп ску ђецу и њине учи те љи це Ста ну 
Арна у то вић и Добри лу Мар ти но вић, у 
Пре би лов ци ма, Шар гов цу и кое ђе, ни зве -
ри им нису биле рав не. 

зве ра ти зве рам несв а. ‘гле да ти као 
дивља звер’. – Уне зве ри јо се па само зве -
ра очи ма ко кур јак кад га ува тиш у гво -
жђа; б. ‘погле ди ва ти оче ку ју ћи да се 
нешто дого ди’. – Видим ја да он нешто 
зве ра и ома ми је било сумљи во; ║ зве ри -
ти -им несв ‘и с т о ’ ; в. дрљо. 

зве ри њак м 1. ‘место где има доста 
дивљих живо ти ња’. – У оном зве ри ња ку 
се чу како заму мла међед; 2. ‘место где 
има раз бој ни ка’. –  Ђе си ме посло у онај 
зве ри њак, једва изву кок живу гла ву. 

зве р ка ж 1. ‘дивља живо ти ња’. – За 
неке лов це и зец је зве р ка. – Виђе ли су по 
снје гу тра го ве, про шла нека зве р ка; 2. 
‘сна жан, вита лан човек’. – Још је ђедо 
зве р ка, не да се и може да се дова ти за 
јед но коље но с  мла ђи ма ода се; изр. Не 
пада снјег да покри је брјег, но да сва ка 
зве р ка пока же свој траг; вели ка ~ ‘моћ -
ник’. – Он ти је вели ка зве р ка; ║ зве р чи -
ца ж дем. – Сит на е он зве р чи ца, мораш 
тра жи ти бољу везу 

зве ро кра ди ца м ‘кри во ло вац’. – Он 
ти је годи на ма бијо зве ро кра ди ца и оно -
мад га ува ти ли, бог ме ће да награ бу си. 

зви ждаљ ка ж ‘пиштаљ ка’. – Онај у 
уни вор ми поди же неки лопа рић и писну 
у зви ждаљ ку, и воз поче да кло па ра. 

зви жда ти -им несв ‘огла ша ва ти се зви -
жду ком’. – Он је знао да зви жди на прсте 
да се чуе горе на брдо; ║ зви зну ти зви -
знем св ‘дозва ти зви жда њем’. – Зви зну 
Раде Бог да нов озго з Годи до ва, а Или ја 
Живо ра дљев му се ода зва зви жду ком одо -
нуд од Жуте земље. – Опри чо ми ђедо 
Сре тен шта зна чи она изре ка Про шло бабу 
зви жда ње, па вели како су земај ле биле 
задру ге па пуна кућа наро да, па се мла -
ден ци здо го во ре да он из куку ру зи шта 

зви зне, беја ги да ћера орлу ши ну, па се 
мла да искра де кода њ, а јам пут она вели 
чове ку: Зви зну ли ти ил се мене учи ни; ет 
тако ти је то било са зви жда њом, а потље 
кад су ома то ри ли, нит је он зви ждо, нит 
се њој чини ло да зви жди, про шло иг, каже, 
зви жда ње; ║ зви жду ка ти зви жду ћем несв 
дем ‘тихо зви жда ти’. – Ћера Бран ко воло -
ве ćеде ћи у кана та ма и зви жду ка.   

зви ждук м ‘љубав ни зов зви жда њем’. 
– Кад чу његов зви ждук, нађе се беја ги у 
послу и отут ња низ башчу у муру зе. 

звиз оном ‘нагао и брз уда рац’. – Само 
чук »звиз!« – и виђек како се Чокин зане -
се и како му спа де капа з гла ве. 

зви зну ти -нем св ‘сна жно уда ри ти’. – 
Зви зну му шамар чи ну, све су му сви ци 
ćев ну ли пред очи ма. 

зви јук м ‘ветро пир’. – Про ђе путом 
онај Мика и лов зви јук са још некол ко њиг, 
нешто  чавр ља ју и кико ћу се; в. покр па -
ти се. 

звје ра ти звје рам несв ‘гле да ти с узбу -
ђе њем, напад но’; в. иксан. 

звон м ‘звук зво на’. – Ан чуем звон 
наше меде ни це, ома могу да оце ним ђе 
нам је сто ка.  

зво на ж ‘овца која носи зво но’. – Прва 
пре ко врзи не ђипи зво на, а ондак одо ше 
све за њом. 

зво нар -ара м ‘цркве њак који зво ни на 
цркве на зво на’. – Ристи вое Бур ђо ти је 
бијо зво нар све док је мого д-иде до цркве. 

зво на ра ж ‘гра ђе ви на у којој су ока -
че на цркве на зво на’. – Мло го е згод ну 
зво на ру спо ди го у мана сти ру, а доље наре -
ди јо про дав ни чи цу за про да ју све ћа, 
тамља на и кое че га. 

зво ни ти -им несв ‘љуља ти зво но да 
би се огла си ло’. – Пошљу мене да зво -
ним кад је било Достој но јес. 

зво но с ‘напра ва која при уда р цу брен -
це та про из во ди звук’. – На вођу ста да оба -
ве зно ока чи мо зво но и тако по зву ку ласно 
нађе мо овце у пла ни ни; ║ звон це -ета 
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‘врста мањег зво на’. – Има вели ка меде -
ни ца, има кле пе ту ша, а има и мало звон -
це и пра по рац; ║ звон чић -ића м 1. ‘сићу -
шна зво на која се у цркви деле деци’. – 
Моја уну чад, на Врби цу, у мана сти ру 
испо до би ја ла врбо ве гран чи це и звон чи -
ће; 2. ‘цвет на биљ ка’. – Наба ви ла сам 
расад од звон чи ћа, мло го згод но цвје ће, 
нали ку је на звон це. 

зво ца ти -ам несв ‘гун ђа ти, зано ве та -
ти’. – Ма вред на е ко чела, туј нема шта 
да се каже, ал неке јаде н-уми је ништа д-
ура ди док не зво ца. 

звр ја ти -им несв ‘лута ти без циља, 
зуја ти ништа не раде ћи’. – Обне ра ди јо се, 
ништа не ради, само звр ји по селу ко 
муши ца у про зо ру; изр. ~ пра зан ‘одје ки -
ва ти тиши ном, глу ви лом’. – Пођеш шта -
ли, она звр ји пра зна, а некад била пре пу -
на сто ке и коња, па ме од туге неке све 
вође забо ли, па онда узмем те про гу нем 
мено раки је, д-убла жим јаде, нек иде све 
с милим Богом. 

зврк м ‘неста шан и нема ран (обич но 
мла ђи) човек’. – Онај зврк Ста ни шин 
јопет оде да жму ри пред задру гом, а њиву 
му пре сво и ла тра ва.  

зврк ну ти зврк нем св ‘трк ну ти’. – 
Зврк ни часком до задру ге, бла го ђеду, те 
ми добан дај кило ексе ра.  

зврн да ти -ам несв ‘лута ти без циља, 
ски та ти’. – Сем што зна да зврн да, није 
ни за шта, не би човек мого дви је козе да 
му пове ри. 

зврн дов -ова м ‘зве кан, неспо соб ња -
ко вић за оба вља ње било каквог посла’. – 
Он ти је један оби чан зврн дов, ништа не 
мош да се осло ниш на њега ни да му пове -
риш неки посо. 

звр ца ти -ам несв ‘хода ти бес циљ но, 
лута ти’. – Пусте бати не вале овим доко -
ли ча ри ма што звр ца ју кое ку ди је, а не при -
вр је де ни за жуту бан ку. 

звр чак -чка м ‘чигра’. – Напра ви мо 
играч ку од поло ви не дрве ног калем че та 

за конац, при чвр сти мо на један заши љен 
сту бић, тањи од плај ва за, па га завр ти мо 
на трпе зи ил на аста лу и он се окре ће заду -
го; в. калем(че).  

звр ча ти -им несв в. звр ца ти.  – Онај 
ништак ништа не ради ко да се не ваља, 
само звр чи пова здан.  

зврч ка ж ‘сми ца ли ца, обма на’. – 
Немо де ти мене д-изво диш кое ка ке зврч -
ке, но засу чи рука ве и опљу ни дла но ве 
ако мислиш да бид неш дома ћин човек, а 
јок неки зврн дов; ║ зврч ки ца ж дем. – 
Мани те зврч ки це но на посо. 

зга ди ти се зга ди(м) се ‘сму чи ти се’. – 
Кад неко лаже, а куне се у ђецу, зга ди ми 
се за цео живот, то није човек, но рђа од 
чове ка. 

зга зи ти -им св ‘смо жди ти,  срав ни ти 
са земљом’. – Кад су се поџа ве ља ли, вели 
му Вла де: Немо те зга зим ко Пан то питу, 
а он њему: Пази да не омак неш. 

зге ба ж ‘неспо соб но, неве што чеља -
де’. – Она њего ва зге ба ника ко д-изне се 
ту пишљи ву каву, кол ко би јој вре ме на 
тре ба ло да спре ми ручак за нас пе-шес. 

зглајз ну ти -нем св ‘пасти у неми лост, 
про па сти’. – Знаш ли да е Дра го зглајз но, 
смје ни ли га и кок ну ли на неко мизер но 
место, спао, што се каже, с коња  на ма-
гар ца. 

зглед ну ти се зглед нем се св ‘међу соб -
но  се погле да ти’. – Зглед ну ше се и са- 
шу ће ше,  ко  веле: нека га нек меље шта 
зна: трпљен  спашен ; в. изве шча ти,  загр -
ми ти. 

згње чи ти згње чим св ‘спр шти ти, смо -
жди ти, смр ви ти’. – Води рачу на шта при -
чаш, немо да те згње чим ко гњи ду. – Јој, 
врап цу један, оди вамо да те згње чим и 
завр ља чим у Мора ву, вели Роса пред свим 
оним копа чи ма, и ува ти се са мном у 
коштац (7: 126). 

зго да ж а. ‘погод ност’. –  Добро, нема 
он све зго де коно што има твој отац, ал 
ви сте мла ди, сте ћи ћете (7: 69); в. кола, 
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досле; б. ‘при ли ка’. – Ува тио му зго ду, па 
га наг но да при ста не мимо њего ве воље, 
јел није имо куд, што-но кажу: нужда 
закон мења; в. рођак; в. ‘напра ва’; в. кор -
бач; ║ зго ди ца ж дем. – Про ђе живот у 
мука ма, ал не могу губа во да збо рим: било 
е и кое ка ки јег зго ди ца кад се исми је мо, 
запје ва мо, пора ду е мо и про ве се ли мо; сва -
ка ~ ‘има ти све што тре ба у кући’. – Тако 
ти ми, вала Богу, заи ма смо и сто ке и у 
кући сва ке зго де што чове ку тре ба да не 
трчи по селу да зај ма; ║ зго дан -дна -о 
‘леп, нао чит’. – Бија ше твој ђедо зго дан 
момак, ђевој ке су се ломи ле око-њега; ║  
згод но прил ‘лепо’. – Они ти се туј нак 
згод но изми ри ше и ижљу би ше и од ондај 
до дањ данас никад се спо реч ка ли нису 
ни око чег.  

зго да ти (се) зго дам (се) несв ‘укра ша -
ва ти (се), доте ри ва ти (се)’. – Има ли њу 
јед ну па е нави кли да се зго да; в. оте сак, 
шашо вац. 

згод но ћа -оће ж ‘лепо та’. – Није она 
била нека згод но ћа ко што е има ло, ал је 
то била ђевој ка на гла су, сме р на, часна, 
има ла е про си јо ца ко ни јед на.  

зго рег у стал ном изр. није ~ ‘није на 
одмет’. – Није зго рег има ти више ђеце јел 
ђеце и при ја те ља никад мло го. – Пода -
гнај те, ђецо, та кола ж џако ви ма  пше ни -
це под трен, није зго ре га, нешто се голу -
ба небо, боја ти се кише. 

зго ре ти се -и се св 1. ‘раз го ре ти се, 
ража ри ти’; в. жар, пече њак; 2. ‘пот пу но 
пре го ре ти, сатру ну ти (о ђубре ту)’; в. жар, 
при гр ну ти 2. 

зго то ви ти -им св ‘при пре ми ти хра ну’. 
– Мораш да зго то виш јело за чељад и за 
рад ни ке кад иг има, да уси риш, узва риш 
и сто јада, нема ко дру ги. 

згра би ти -им св 1.‘шче па ти’. – Згра -
би јо га за реве ре, про др му со и запр је ти -
јо: Не играј се са живо том, ако то учи ниш 
још јам пут, држ се добро. – Згра био му 
нов ча ник из зад њег џепа и збри со у ону 

гужву; 2. ‘поку пи ти сено гра бу ља ма, 
погра бу ља ти’. – Ите, ђецо, те зграб те око 
рого џа?  

згра да ж ‘вајат, брв на ра’. – Ми у авли -
ји сем куће има де мо мекар, амбар, салаш 
и згра ду у којој спа ва ју оно двое; ║ згра -
ди ца ж дем. – Више волим ја ону моју 
згра ди цу, но да ми дад неш њего ве дво ре, 
знаш како е каза но: сво ја кући ца, сво ја 
сло бо ди ца; ║  згра ду ри на ж пеј. – Не знам 
шта иг при вла чи тамо међ оне згра ду ри -
не код ваке љепо те. 

згра ну ти се згра нем се св ‘изне на ди -
ти се, запа њи ти се’. – Јој, црна ђецо, ако 
вам отац види каки сте јазук начи ни ли, 
згра ну ће се. 

згри ја ти (се) -јем (се) (не)св ‘загре ја -
ти се’ . –   Јој,  тур де  још  кое  дрво  да се 
згри ју  ова ђечи ца,  видиш  да  е ко у ле-
да ри. 

згр ну ти згр нем св ‘збра ти, при ку пи -
ти, наго ми ла ти’. – Ове дрма то ре не зани -
ма како живи народ, они гла ју како за себе 
да згр ну што више народ не заму ке, пошто 
ко бре збо жни ци не зна ју да тиме згр ћу 
жар на гла ву сво јиг потомака и да оти ма -
чи ном навла че про кле ство на потом ство; 
║ згр та ти -ћем несв. ‘наго ми ла ва ти, сти -
ца ти’. – Ласно е њему да се клин чи кад 
има оца у Аме ри ци кои тамо згр ће тешке 
паре, ко лопа том, па му шиље да се он 
вође галан ти ра, пита ћу га кад тај извор 
пре су ши, ондак ће се виђе ти кол ко он зна 
и кол ко вре ди.  

згро ми ти -им св ‘уни шти ти, сатр ти’.  
Ови зли ков ци, да могу, згро ми ли би нас, 
ал не даде Бог, зато е и каза но: Човек снуе, 
а Бог одлу чуе. 

згру ва ти -ам св ‘наба ца ти, поме ша ти 
оно што се мора ло раз дво ји ти’. – Згру ва -
ла баба са бје лим вешом и онај вар ба ни и 
све се ова р ба ло, мош да га бациш. 

згру ша ти се -а се св ‘згу сну ти се’. – 
Кад туриш мају у топло млје ко, чим се 
згру ша, ти га тури у груд ња чу и озго при -
ти сни да се оцје ди сурут ка. 
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згр чи ти -им св ‘сти сну ти’. – Згр чи -
јо оне паре ти не и не да ђеци ни жуте 
бан ке ко да се не ваља, реко би му е зми -
ја у џепу;  -се ‘ску пи ти се’. – Зими нас 
покри је мај ка добро, ал јопет пред-зору 
бид не лад но па се ја и мој брат згр- 
 чи мо, тури мо бра ду уз коље на и покри -
је мо се по гла ви; им се св ‘ску пи ти се, 
сти сну ти  се нај че шће од хлад но ће’. – 
Покри ла сам ђецу с дви је поња ве, ал јопет 
се згр чи ли, изгле да ми да им је зима, мора -
ћу мено да лог нем ватри цу д-уби је студ 
у-соби кол ко било. 

згу би да но вић м ‘бес по сли чар, ски та -
ра’. – Он ти је згу би да но вић који никад 
ништа озбиљ ски није ура ди јо.  

згу жва ти -ам св ‘наба ци ти на гоми -
лу’. – Мешто д-узме да попе гла и сло жи, 
она онај веш згу жва и ћушну нако у шиво -
њер, не зна се часног крста. 

згу зи це прил ‘седе ћи’. – Вика ше весе -
ла нана, Бог да јој душу про сти, не може, 
вели, ништа да с-ура ди згу зи це, но мораш 
да пора ниш и омрк неш, да с-озно иш, да 
зап неш па д-имаш. 

згу ли ти згу лим св ‘огу ли ти, оште ти -
ти кожу’. – Иć што е гад но згу ли јо кожу 
кад је пао с коња; в. пот ко ље ни ца. 

згу ри ти се -им се св ‘пови ти се у леђи -
ма’. – Знаш ли ти, ћеро, ону песма ри цу: 
годи не су мло ге а леђа неја ка, годи не су 
тешке згу ри ла се бака. 

згу сну ти -нем св ‘учи ни ти гушћим’. 
– Ако ћеш чор бу мено да згу снеш, кувај 
дуже и мешај, а мож да доту риш и мено 
бра шан ца; ║ згу снут -а -о ‘саби јен, густ’. 
–  Кад ску вам пик ти је, ја иг раз ли јем у 
теп си је и турим на лад но да се згу сну.  

згу чи ти -им св ‘пови ти се (од ста -
ро сти)`. – Бија ше се баба Зор ка попри -
ма кла сто тој, ал се није пре да ва ла: узме 
онај њен љесков шта пић и нако згу че на 
до црне земље иде до башчи це д-оплје -
ви тра ву и кое шта.  

здем па ти се здем пам се св ‘уго ји ти 
се’. – Нисам одав но виђе ла Миљ ку, бога -
ми се здем па ла добро, мешчи ни да е 
дошла шира но дуља. 

зде ра ти зде рем св ‘огу ли ти, сљу шти -
ти’.  – Ми шури мо свињ че, а ови њини 
му зде ру кожу.  

зди ми ти -им ‘побе ћи; оти ћи’. – Зди -
ми сва омла ди на у варош и кое ђе, оста -
смо само ми гема љи у селу, да муку мучи -
мо и мука нас. 

зди пи ти -им св ‘укра сти и побе ћи’. – 
Она ти је воље ла да зди пи мај шта, то јој 
била душев на рана, и њу су ти про зва ли 
Зди па. 

здо го ва ра ти се -ова рам се несв ‘дого -
ва ра ти  се’. – Ене  иг тамо у соби, здо го -
ва ра ју  се  да  дове ду воду; ║ здо го во ри -
ти -ово рим св а. ‘рећи, обја сни ти, 
одго во ри ти’; в. бри зну ти; б. ‘дого во ри ти 
се, спо ра зу ме ти се’. – Кад поште ни људи 
нешто здо го во ре, то ти је све и свја; ~ се. 
– Ми ćед не мо ко људи и здо го во ри мо се 
за трен ока, а јај ца ре кад се здо го во ре, 
онда само гла ју ко ће кога да завр не. 

здо го вор м ‘дого вор, спо ра зум’. – Ми 
оти шли на здо го вор, а они нешто поче ше 
д-усу ку ју, те и би, и не би, док ђедо не 
пре ćе че: Људи, нисмо ђеца, тре ба ли нам 
пут ил јок?  изр.  Здо го вор кућу гра ди. 

здо ла прил, в. збр да. 
здом ча ти -ам св ‘при гра би ти нешто, 

осво ји ти, доче па ти се нечег’. – Ан се 
здом чо вла сти, ни онај човек, ни помо зи 
Боже. 

здрав -а -о у изр. ~ ко дрењ ‘доброг 
здра вља’. – Мло го е ради јо, ишо е сва ке 
јесе ни у бер бу жита у Банат, кад се вра ти, 
кири јо с лам пе ком, кра јом зиме ћеро ком -
пир кое ђе, мучи јо се, ал, вала Богу, бијо е 
здрав ко дрењ; ~ разум. – А то е човек 
здра вог разу ма, ш њим нико није мого да 
вла чи, на њега су се сви угле да ли и од 
њега често тра жи ли савет; ~ си! узв кад 
се поди же здра ви ца – Здрав си, куме! Од-
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Бога ти здра вље!; Здра во-сва но! ‘поздрав 
при јутар њем сусре ту’. – Бог ти здра вље 
и сва ко добро дао! (отпо здрав). 

здра ви ти се -им се несв ‘руко ва ти се, 
поздра вља ти се руко ва њем’. – Кад су се 
сре ти ли на ћупри ји, здра ви ше се и за 
јунач ко упи та ше здра вље. 

[здравље] с. – Весе ло срце ти је пола 
здра вља, зато е и каза но да вeсело срце 
куђе љу пре де. – Здра вља ми мог, тако е 
било. – Здрав про сјак је богат ши(ј)и од 
боле сног цара, зато, каже баба, здрав 
човек има ваздан жеља, а боле сан само 
јед ну једи ну: д-оздра ви. 

зду ше прил ‘радо сно, од свег срца’. – 
Еве,  oво  сам  ти  доњо  од руке, нако 
зду ше. 

зев зек зев зе ка м ‘доко ли чар, бес по -
сли чар’. – Зев зек остае зев зек, од њега 
ника ке вај де нема. 

зев зе чи ти -им несв ‘доко ни са ти, доса -
ђи ва ти се’. – Неће мо више да зев зе чи мо, 
доста е било, од данас окре ће мо лис. 

зеј тин ли прид непром ‘масли наст’. – 
Кажу ста ри да Тур ци масли њак зову зеј -
тин лик, па смо ваљ да тако ми ту сиво-
зеле ну боју про зва ли зеј тин ли; в. закр па. 

зекан зека на м ‘коњ беле дла ке’. – 
Има ди ја гу Миле нин ци зека не, није им 
било рав не на-дале ко; ║ зекас -ста -о ‘беле 
боје, белац ’. – Има ди ја ше зека стог коња. 
– Наш коњ беше зекас а Вла сти ми ров вра -
њац, па кад иг упа ри мо – ко сли ке!  

зеко ња м ‘во беле дла ке’. – Чи је онај 
зеко ња виш-наше лива де? – Шта си запо 
ко Бошков Зеко ња. 

зеку ља ж ‘кра ва беле дла ке’. – Кад се 
обли зни ла Зеку ља, звао тајо цео џемат на 
алва лук. – Оће га посо ко њего ву зеку љу 
бати на. 

зеку ша ж ‘бела коби ла’. – Има ди ја гу 
Јеврем ци зеку шу, није таке коби ле има ло 
нада ле ко. 

зелен -ена -о у изр. ~ ко окри јек ‘јар ко 
зеле не боје’. – Окри јек ти је oна жабо кре -

чи на у-бари, од њег нема ништа зелен -
ши је. – Зелен ши је су јој очи од зеле не 
тра ве; ║ [зеленкас] -сто -о. – Кад се потље 
рата спре ма ло руво ђевој ка ма, били су 
модер ни кре ден ци зелен ка сто-беле бое, а 
таки је бијо и астал и кокли це. 

зеле ниш -иша м ‘повр ће које се ста -
вља у супу’. – Што гођ више врста зеле -
ни ша туриш у-супу, бид не љеп ша и здра -
ви ја. 

зелен ка да ж ‘нар цис, мири сно бело 
цве ће’. – Има ла баба Дра ги ња зелен ка де 
у башчи ци кол ко о(ће)ш, оне цве та ју рано 
у-про ле ће.  

зелен ко м ‘коњ зеле не дла ке’; изр. 
Ври шти ко Дамља нов зелен ко. 

зеле њаш -аша м 1. ‘млад, незрео 
човек’. – Не мож зеле њаш да води кућу а 
јад но ти задру гу; 2. ‘лихвар, зеле наш’. – 
Јад но  ти  њего во  бога ство  кад  га е сте -
ко  ко  зеле њаш  дају ћи  паре под инте -
рес, кол ко е људи зави јо у црно, ни бро ја 
нема. 

зеља ни ца ж ‘пита од зеља’. – Моја 
ђеца су мло го воље ла кад им начи ним 
зеља ни цу, раз ву чем коре, начи ним сме -
шу од сира, јај ци, баре ног зеља и уља, 
сави јем кору у плек ил теп си ју и турим у-
вру ну да се пече. 

зељов -ова м ‘пас сив ка сте боје’. – 
Оста ри јо зељов, једва лае, зака ве до к-ово 
и ја. 

земај ле  прил ‘нека да, дав но’. – Земај -
ле се знао ред, јок к-ово сад ђе се не зна 
часног крста.  

земан -ана м ‘вре ме, доба’. – Дошо 
таки земан да нико никог не заре зуе ни за 
шта. 

зем бил -ила м ‘врста кор пе од пру ћа’. 
– Тури ше ми даров ни ну у зем бил и ја 
бацик пут под-ноге. 

[земља] земље ж. – Газиш по земљи 
док ти се не отво ри. – Има ди ја ше баба 
оби чај да каже кад неко пине: пијан ко 
земља, а за спо соб на чове ка – јак ко 
земља; ║ земљи ца ж дем. – Он ти oно 
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мено земљи це што има узи ра ти да ти је 
мили на јед на погла ти; в. одгр ну ти; ║ 
земљу жди на ж аугм пеј ‘земља, има ње’. 
– Има oве земљу жди не мло го, ал оне а ча -
ла леђа; ║ земљан -а -о ‘нама зан, обле -
пљен земљом’; в. тупи ти; одр. земља ни 

-а -о ‘који је од земље, који се одно си на 
земљу’; изр. ~ лонац ‘дубок земља ни суд 
за кува ње’. – У вели ком земља ном лон цу 
се кува свад бар ски купус поред ватре, у 
њега се сло жи ред купу са, па ред меса, па 
се баци мало сла ни ни це па јопет тако до 
вра; ~ судо ви. – Земај ле су ти били земља -
ни судо ви, и лон ци, и ђуве ча ре, и ћасе, и 
соли ри, па чира ци и кое шта; ║ земљав -а 
-о в. земљан. – То ти је сено земља во, 
немо га тура ти у плас.  

земљак -ака м ‘човек из род ног кра -
ја’. – Волим земља ка сре ти ти кад одем 
неђе у-туђи ну, неш ми веро ва ти, ко да сам 
рође ног бра та виђо. 

земља ри на ж ‘дажби на на земљу, 
порез’. – Уда ре oни кое ка ке даџ би не, те 
земља ри на, те тро ша ри на, те кола ри на, те 
порез, те при рез и ваздан кое шта.  

земљо де лац -лца м ‘земљо рад ник’. – 
Земљо дел ци су oву земљу одр жа ли кад је 
нај те же било. 

земљо са ти се -шем се св ‘пот пу но се 
опи ти, бити пијан »као земља«’. – Земљо -
со се весе ли Иџо, не може сто пе; ║ земљо -
сан -а -о. – Сви били земљо са ни и не зна -
ју ђе су им куће.  

зен ги ја ж ‘метал на напра ва на седлу 
у коју јахач уме ће ногу, узен ги ја’. – А од 
седла нани же виси кожно реме ње на кое 
су ока че не зен ги је у кое уву чеш ноге кад 
јашеш коња (в. 89/1, стр. 543). 

зепа ж ‘лака соб на обу ћа, пле те на од 
вуне, саши ве на од сук на или купов на’. – 
Немо де у тијем зепа ма д-изо диш напо ље 
да  иг  упр љаш, јазук  је, оне су за по-
кући. 

зеп сти зебем несв ‘мрзну ти се’. – 
Немој де те, ђецо, зеп сти на том ветру, ајте 
у кућу да се згри је те. 

зера ж ‘мрви ца, трун чи ца, нешто 
сасвим мало’. – Вала ти ко бра ту, ал не 
могу више д-оку сим ни зере, живо та ми 
мога, баш сам добро јео. 

зер ли прид непром ‘оштар, пла хо вит, 
рев но стан’. – Мло го е добар, ал је пре те -
ра но зер ли, стра ме да се не пре оп те ре ти 
и пре трг не. – Ово дје те је мло го зер ли, 
тре ба га сти ша ва ти, боја ти се да се не 
испу ца пре ра но; ║ зер ли прил ‘нагло, 
сило ви то, енер гич но’. – Он је кре но мло -
го зер ли, поглај ка-ће да с-ошљи га. 

[зет] м; в. баба 3, тазби на; ║ зећо -
а ‘зет (одм.)’. – Зећо, ред је да пој де мо 
пјев ца кад си ми дошо, а да сам знао да 
ћеш доћи – закло би теле; ║ зетов -ова -о 
‘који при па да зету’. – Ово ти је зетов 
сестрић: ║ зето вљев -а -о ‘и с т о ’ . – Доћи 
ће нам зето вље ви рођа ци на-сла ву. 

зец м зоол ‘гло дар Lepus’; в. сла бић, 
тврд; ║ зечи на м аугм. – Уло ви јо номад 
зечи ну и звао да и ми ома сти мо брк; ║ 
зечић -ића м дем; в. иска ша ти, лога ло; ║ 
зеч ји -а -о ‘који се одно си на зеца’; в. 
иска ша ти, легло, тишња; ║ зекан зека на 
м дем хип; в. ска ку тан. 

зив ка ти -ам ‘зва ти често, сва ки час’. 
– Немо ме зив ка ти сва ки-час , видиш д-
имам сто ти ну посло ва; в. зва ти.  

зивт ‘црн, таман’. – Кад је бијо млад, 
он је имо зивт косу ко гавран, а сад обје -
љо ко ова моја овца.  

зид м ‘твр да гра ђе ви на или део гра ђе -
ви не’. – Виђи кол ко е дебо онај мана стир -
ски каме ни зид, може да вје куе; ║ зидић -
ића м дем. – Онај пре град ни зидић није 
дебљи од јед не педи; ║ зиди на ж ‘маси -
ван ста ри зид’. – Јеси виђо оне зиди не 
горе на ке на Гра ди ни, то е зида но Бога 
питај кад;  ║  зид ни -а -о ‘који се тиче 
зида, који се одно си на зид’. – Вели нана 
како е виђе ла код док тор ки не мај ке, доље -
нак у Чач ку, ђе има ду зид ни сат, кои се 
пође ки пут огла си коно цркве но зво но.  
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зидар -ара м ‘гра ђе вин ски мај стор’. – 
Доћи ће зида ри у поне дјо ник, почи ње мо 
у име Бога да зида мо нову кућу;  ║ зидар -
ски -а -о ‘који се тиче зида ра’. – Дра ган, 
зва ни мај стор Лацо из Гра ба, е стал но 
носи јо и зидар ски конац, и зидар ски плај -
ваз и сав зидар ски алат, код њега није 
могло нешто да зава ли. 

зида ти зидам несв ‘пра ви ти, гра ди ти 
зид; бави ти се зидар ским послом’. – Ово 
су ти, реко би, зида ли неки пел вер-мај -
сто ри. – Стал но е гово ри јо ону: За поста -
нак мана сти ра кажу / Срп ски су иг зида -
ли вла да ри / Наши слав ни Нема њи ћи 
ста ри.  

зид њак -ака м ‘тка ни ца, тапи се ри ја 
или везе но плат но којим се укра ша ва зид’. 
– Он од уста одва јо да купи мене зид њак; 
в. зађе ра ва ти. 

зијан  -ана м ‘ште та’. – Немо да ти 
сто ка оде у ликин купус да напра ви мо 
жени зијан; ║ зијан ћер м 1. ‘неста шко’. – 
Онај мали зијан ћер ми с кли сом сло ми јо 
нај љеп шу мушка тлу; 2. ‘ште то чи на’. – 
Јаза вац ти је неви ђен зијан ћер, опу шћо 
ми њиву; ║  зијан ће рас -ста -о ‘који пра -
ви ште ту’. – Добар је он, ал зијан ће рас, 
мало-мало па оде у туђи вот њак. 

зија ти -ам несв ‘наме тљи во гле да ти, 
пиљи ти, буљи ти’. – Пова здан зија у њену 
башчу еда ли ће је смо три ти. 

зике раш -аша м ‘зихе раш, који не 
ризи ку је’. – Неће он да ризи куе, воли да 
бид не зике раш, код њeга ти важи оно: 
трак роба, трак пара; ако има паре – купуe, 
ако нема – трпи; исто и кад про дае; јам -
пут га пито купац кол ко може да га чека 
за-паре, а он му реко: могу да те чекам 
док избр о иш! 

зикер на дла ж ‘зака чаљ ка, спа ја ли ца 
два дела тка ни не, зихер на дла’. – Кад одеш 
на про бу, шнај дер зикер на дла ма спа ја 
рука ве, с пред њи цом и оза ди и оби ље жи 
кре дом како пасуе па тек потље шије. 

зима ж а. ‘годи шње доба’. – Кад дође 
зима, ако си нава со дрва, ако имаш доста 
сје на и ако си спре ми јо добар поćек, не 
бој се; б. ‘хлад но ћа, сту ден’. – Бога ми, 
бија ше ноћас зима иако е покрив ка била 
добра;  ║  зим ку рас -ста -о ‘хлад њи кав’. 
– Вре ме је да се обла че дугач ке гаће, 
постае зим ку ра сто, јутр ос обје ље ла сла -
на ко јај це; ║  зимо гро жљив -ожљи ва -о 
‘нео т по ран на зиму’. – Јуна чан је по све, 
ал зимо гро жљив ко неко дје те. – Гоца ти 
је зимо гро жљи ва начи сто: ан залад ни, она 
дрк ти ко прут; ║ зим ски -а -о; изр. ~-о 
вре ме; ~-о ора ње. –  Нема уćе ва без зим -
ског ора ња, кад то измр зне и наки сне – 
не бој се. 

зимо ва ти -уем несв ‘про во ди ти зиму 
на неком месту’. – Воља ди ја ше ђедо Дра -
ги ша, кад пине, да запје ва ону: Мед на 
росо, ђе си зимо ва ла / У ђевој ке под грлом 
бије лим.    

зинат прил ‘намер но, заи нат’. – Није 
шћео зинат д-иде да е про си кад је виђо 
да се загле да ла у Добри во ја. 

зину ти -нем в. зје ва ти.  
зира ти ти зира тим несв ‘обра ђи ва ти 

земљу’. – Е, кад су они то поче ли да зира -
те, нико није веро во да тамо ишта може 
роди ти; в. про че вље; ║ зира тан -тна -о 
‘обра див, родан’. – Зират на нам она њива, 
шта гој да бациш у њу, расте ко из воде, 
вала Богу. 

зитин м ‘биљ но уље, зеј тин’. – Купи -
ли смо за Никољ дан и рибу и зитин, даће 
Бог да нам се иску пе гости да иг уча сти -
мо како доли куе; ║ зитин ли прид непром  
‘сиво ма сли наст’. – Купи ла ми бака аљи -
ну, дошла нако зитин ли, са бра он кран -
глом и каи шом; ║ зити њав -а -о ‘упр љан, 
зама зан зеј ти ном’.  –  Мораш опра ти и 
овај чар шов, видиш да е мено зити њав, 
неко кано зити ном на њега; ║ зити њас -
ста -о ‘напра вљен са зеј ти ном’. – Бија гу 
јој они ком пи ри добро зити ња сти.   
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зјалe у изр. вата ти ~ ‘лута ти, ски та -
ти, бес по сли чи ти’. – Ништа не ради, реко 
би варуе, само вата зја ле, пита ће га ста -
рос ђе му про ђе мла дос. 

зја ли ти -им несв ‘ништа не ради ти, 
хва та ти зја ле’. – Нема то да он нешто пре -
ду зме, јок, само зја ли пова здан тамо пред 
задру гом. 

зја пи ти -и несв ‘бити широм отво рен 
наме ћу ћи непри јат но осе ћа ње пред пра -
зном про сто ри јом у коју се не ула зи’. – 
Зја пе оне гра ђе ви не, нако опу шће ле, ниђе 
живе душе, па те обу зме нека туга. 

зја ти / зија ти зјам / зијам ‘лута ти, ски -
та ти’. – Зија пова здан, ника ке вај де од-
њега да видиш. 

зјев м ‘расто ја ње изме ђу нити кроз 
које се про вла чи осно ва, зев’. – Од зје ва 
ти зави си којим чун ком мош да прот ки -
ваш потку. 

зје ва ли ца ж бот ‘зеља ста цвет на биљ -
ка Anti rr hi num’`. Зје ва ли ца мло го добро 
пома же ко има крај ни ке. – Баба мло го 
воље ла зје ва ли це и мин ђу ши це. 

зје ва ти зје ва несв ‘зева ти’; в. про тег -
ну ти,  сањи вос; ║ зјев ну ти  зјев нем  св; 
в. зари ти, скљо ка ти  се,  срце; ║ зину ти 
-нем св ‘отво ри ти уста’. – Ја доље у кота -
ру зба цу ем сје но с поди не да поло жим 
кра ва ма, а она зину ла озго и нешто бого -
ра ди. – Не могу ни да зинем, а јад но ти да 
штагој про гу нем; изр. Зини да ти кажем 
‘не схва та ти шта је рече но, о чему се гово -
ри’; ~ ко ован о Миољ да ну ‘пона ша ти се 
нера зум но’. – Кад се о Мијољ да ну паре 
овце, ондак наш ован пови ла ни, е тако су 
ти зину ли ови што укћу за вла сто љуп ци -
ма; зину ла му ала ‘неза ја жљив, похле пан’. 
– А може бити да им е зину ла ала, ко они -
ма што су оти ма ли нашу заму ку.  

зла ти ти се -и се несв ‘пре си ја ва ти се 
као зла то’. – Зла ти се пше ни ца, при ча ђедо 
баби и вели: вала ти, Госпо де, на твом 
дару. 

зла ти ца ж ‘инсект твр до кри лац који 
једе кром пи ров лист Dorypho ra dece mli -
ne a ta’. – Кад не би попр ско ком пир, зла -
ти ца би га обр шће ла до трске, то е напас 
каке нема. 

зла то с ‘дра го це ни метал’; изр. Није 
зла то све што сија. – Ђе зла то госпо дуе, 
разум се не чуе. – Ђе је зла то, ту е и 
нево ља; жеже но ~ ‘чисто зла то, суво зла -
то’. – Чува га ко очи, ко да га е пла ти јо 
жеже ни јем зла том; ║ зла тан -тна -о 
‘добар, мар љив’. – Бог му дао злат ну ђецу, 
не зна се кое је од ког боље; ║ зла тас -ста 
-о ‘који је боје зла та’. – Насо чи јо му Деси -
мир ђевој ку, ко ружа руме на, да е по јед -
ном обра зу шинеш, дру ги би, мешчи ни, 
прсо, има очи пла ве ко ћетен кад уцве та, 
а коса зла та ста спле те на у кике.  

зла то вез м ‘вез кон цем боје зла та’. – 
Знаш како се оно каже кад ђевој ка спре -
ма вез за даро ве: везак везла вези ља злат -
ном жицом, е то ти је зла то вез.  

зла то ња м ‘во злат но-жуте боје’. – 
Упа ри јо Јовић Зла то њу и Рушка ко два 
цвје та у лива ди. 

 зла ту ља ж ‘кра ва злат но-жуте боје’. 
– Зла ту ља е била мљеч на, ал је има ла ману 
– баста ло јој д-узма не рого ви ма. 

[зликовац] -овца м. – Та рђа што е 
запр је ти ла да ће оном чести ту чове ку да 
сло ми кич му је зли ко вац каког мај ка роди -
ла није.  

зли ков штво с ‘зло де ло’. – Зли ков ци -
ма е посо зли ков штво, они мисле о злу, 
ника ког добра од њиг нико никад виђо 
није ни за лјек. 

зли ку ша ж ‘зла жена’. – Ма он је 
добар ко добар дан, ал нале ће на ону зли -
ку шу и сад нема куд. 

зло с ‘оно што је лоше, што човек не 
жели да га сна ђе’. – Нема већег зла но кад 
неко не зна, а учи ти се не да. – Зло не 
дола зи  од Бога, но од наши јег гре о ва. – 
Каже: удри зло да бид не и горе. – Стал но 
е баба накри чи ва ла: ни у гори о злу не 
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гово ри. – Знај, син ко, да и од зла има горе, 
и још знај: ако неће зло од тебе, бежи ти 
ода њ, а ако бид не ста ни пани, од два зла 
бирај оно мање; ~ и нао па ко ‘дво стру ко 
зло’. – Сва ки Мар ко ради нао па ко, а наш 
Мар ко зло и нао па ко; изр. Ко пје ва зло не 
мисли. 

зло ба ж ‘пакост’.  – Чувај се зло бе, 
она једе душу ко рђа гво жђе. 

зло вре мје с ‘зло, тешко вре ме’. – У 
овом зло вре мју, што вико неки, памет ни 
шуте, буда ле вичу, а багра оти ма народ -
ну заму ку.  

зло еб м ‘сва ђа ли ца’. – Тасо – то ти је 
зло еб каког нема нада ле ко; он ти је ко 
муши ца из оне при че о огром ној лива ди 
у којој су мили јо ни цвје то ва, а неко се у 
њој уне ре ди јо, па челе лете од цвје та до 
цвје та, а муши ца сво то цвје ће пре ско чи 
па  пра во на оно јед но једи но гов но; в. 
чка р тав. 

зло пам ти ло с ‘који пам ти зло и спре -
ма осве ту, који не пра шта’. – Никад, бла -
го ђеду, немо да бид неш зло пам ти ло, шта 
е било, било е и нека га тамо. 

зло па ти ти се -им се несв ‘мучи ти се’ 
– Зло па ти мо се, вала, дје те, ко нико наш, 
ал шта ћеш, таки нам усуд; ║ зло па ће ње 
с гл. им. ‘стра да ње’. – Зло па ће ње га није 
чини ло несрећ ним, он је гуро диље, јел је 
знао да се бори за поште ну ствар и да ће 
исти на кад-тад изи ћи на виђе ло. 

зло пат ник м ‘паће ник, стра дал ник, 
невољ ник’. – Вели ки је зло пат ник бијо, 
ал никад није куку ма ко него е стал но бла -
го да ри јо Богу на њего вом дару; ║ зло пат -
нич ки -а -о ‘стра дал нич ки’. – Сва ка га је 
зло пат нич ка нево ља тукла; ║ зло пат нич -
ки прил ‘зло па те ћи се’. – Зло пат нич ки је 
про во живот, жртву ју ћи се за сва ког. 

зло пат ни ца ж ‘стра дал ни ца’. – Вели -
ка е зло пат ни ца била, мло го е спо ра ди 
дру гиг испа шта ла, што би реко ђедо, она 
ти је, весел ни ца, била жртве но јаг ње, 
вазда е испа шта ла због кое ког.  

зло ран зло ра на -о ‘који сла бо једе’. – 
Ма добар је и вре дан, ал зло ран, бра те, не 
мош ласно да га нагнаш да нешто пој де, 
ко да се не ваља, а и то што узме, узме 
назор, ја му стал но при чам: једи, дје те, 
сна га на уста ула зи, знаш како е вико ђедо 
– каки на јелу наки на делу; в. исту ри ти, 
јести. 

зло слут ни ца ж ‘пти ца која наја вљу је 
несре ћу’; в. слу ти ти. 

зло сре тан -тна -о ‘који је рђа ве сре -
ће’. – Она ти је, сиро та, зло срет на откад 
се ш њим саста ла;  ║  зло срет но прил. – 
Све му е зло срет но поче ло: оста ви га мај -
чи на, отац му рано умр је, ал уз ђеда и 
бабу одвр че и, вала Богу, ста де на-ноге.  

зло срет ник м ‘који нема сре ће, не-
срећ ник’. – Бијо е зло срет ник, ал је трпљо 
и стал но гово ри јо да свак мора да носи 
свој крс. 

зло срет ни ца ж ‘несрећ ни ца, муче ни -
ца’. – Она ти је, весел ни ца, пра ва зло срет -
ни ца, умр је јој човек рано, из над ни це је 
ђецу одга и ла, изго ре јој она кући ца, пра -
ва муче ни ца. 

зло сре ћа ж ‘зла, рђа ва сре ћа, несре -
ћа’. – Зло сре ћа никад не дола зи сама.  

зло твор м ‘што тво ри, чини зло’. –  Не 
све ти се зло тво ру, но чекај на Бога.  

зло ћа м / ж ‘пре пре де њак, сму тљи -
вац’. – То е зло ћа јед на, пре пре де њак, у 
сто боја ова р бан. 

зло чи нац -нца м ‘који чини зло, уби -
ја’. – Зло чин цу е место иза решет ки а јок 
у држав ној или цркве ној вла сти, ал наи -
шло тако вре ме, што вико онај: некад су 
зло чин ци виси ли на крсту, а сад пое ди -
ним зло чин ци ма виси крс о вра ту. 

злу рад злу ра да -о ‘који се раду је злу, 
несре ћи’. –  То е злу ра до, да Бок сачу ва, 
ко да му је зло отац а мај ка несре ћа. 

злу ра до ва ти се -уем се несв ‘радо ва -
ти се злу’. – Никад, бла го ђеду, немо да се 
злу ра ду еш нечи јој несре ћи, но помо зи 
чове ку јел је каза но да е у добру ласно 
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добар бити; ║ злу ра до ва ње с гл. им. 
‘радо ва ње нечи јој несре ћи’. – Њима се 
злу ра до ва ње про брц ну: упа до ше у јаму 
коју су њему копа ли.   

злу ра дос -ости ж в. злу ра до ва ње. – 
Злу ра дос ти је вели ка мана, тог се чувај 
ко од зми ја. 

зми ја зми је ж зоол ‘гми за вац Vipe ra’. 
– Од такиг бежи, бла го ђеду, ко-но од зми -
ја. – Виђе ли ти како га дави, ко зми ја 
жабу; ║ зми ји ца ж дем. – Виђе ло дје те 
зми ји цу и грма чуе да е ува ти, једва му 
обја сник о чем се ради; ║ зми ју ри на ж 
аугм. – Кад смо били у оном шишља ку, 
про ву ља се зми ју ри на, има ла е бли зу два-
метра; ║ зми[ј]ски -а -о ‘што при па да зми -
ји’ – И ко што се зми ски траг види по 
свла ку, тако се и нечо ве штво љуц ко 
познае по злим дели ма; ║ зми[ј]ин -а -о 
‘који се тиче зми је’. – По оном кршу, 
мало-мало па пре ме ти мо зми[ј]ин свлак.  

зми јар ник м ‘место где има мно го 
зми ја’. – У онај зми јар ник не иди без чиза -
ма, а мло го би памет но било запа ти ти 
мисир ке, оне су за гми зав це шедит. 

[знати] знам /знад нем. – Пору чи јо му 
да како знад не и умљед не дође код њега 
ради здо го во ра; изр. Ко знад не боље – 
широ ко му поље; ~ у гла ву ‘рас по зна ва ти 
поје ди нач но’. – Чобан Љуби вое Милин -
ко вић из Гор њег Дуп ца има две ста и 
нешто ова ца и, неш ми веро ва ти, сва ку 
зна у гла ву: и кое јој је име нађе но, и кол -
ко има годи на, и кол ко е јаг ња ди ојаг њи -
ла, чудом да се чудиш и крстом да се 
крстиш; ║ зна ње с. – Нама е баба пође кад 
гово ри ла да е боље зна ти но има ти јел је, 
вели, зна ње има ње, а ти, вели, син ко, што 
не знаш питај оног ко зна де.   

[зној] зно ја м. – Тај кошу љу није 
суши јо од зно ја ни кад је оста ри јо; ║ зно -
јав -а -о ‘озно јен, обли вен зно јем’. – Немо 
зно ја ве воло ве да поиш, прво иг добро 
одмо ри; в. гужва, ос2, осје, пове та рац, 
покро вац. 

зоб зоби ж бот ‘врста стр ног жита Ave -
na sati va’. – Зоб смо дава ли коњ ма сва ки 
дан у бучу ци ма, а кад пође мо неђе диље, 
оба ве зно смо носи ли зоб ни це из којиг би 
они позо ба ли свое исе; ║ зобен зобе на -о 
‘који се одно си на зоб’; ~ бра шно  ‘бра -
шно од зоби’. – Зобе но бра шно смо ђекад 
кори сти ли и ода њ пра ви ли љеб и кое шта 
и могу ти каза ти да е оно мло го добро и 
здра во. 

зобе ни ца ж ‘хлеб од зоби’. – Зобе ни -
ца нас је одра ни ла.  

зоби ти -им несв ‘дава ти коњи ма зоб’ 
– Ми  смо  коње  зоби ли  сва ки  бого вет -
ни дан. 

зоби ште с ‘њива с које пожње ве на 
зоб’. – Оће рај овце у зоби ште, има поне -
ка трав ка, ал има и поне ки клас што е 
осто иза вези о ца нек попа бир че. 

зоб ни ца ж ‘тор ба, обич но од костре -
ти, из које коњ једе зоб’. – Зоб ни цу бесиш 
коњу о врат и он иж-ње једе зоб кад смо 
неђе диље от-куће, на ваше ру, свад би ил 
пољ ском раду; изр. Коња не ћера бич, но 
зоб ни ца. 

зов ну ти в. зва ти.  
зок на ж ‘крат ка чара па, сок на’. – Чек -

ни д-обу ем зок не и одма ћу отр ча ти да 
видим; ║ зок ни ца ж дем. – Ми, кад смо 
биле ђевој чи це, с про ле ћа нам мама обуе 
зок ни це и сан да ли це. 

зоља ж 1. зоол ‘оса, Vespa vul ga ris’. – 
Ује де ме зоља, боли ко шилом да си ме 
набу ши јо; 2. ‘тешка непри јат на осо ба’. – 
Она зоља кад те спо пад не, не мош ласно 
да е се отре сеш. 

зор зора м обич но у стал ном спо ју на 
зор ‘уз огро ман напор, напре за ње’. – И 
ово мено што ура дим, ура дим на зор, 
ишчи ље сна га, мој Дра ги ћу; ║ зор но прил 
‘тешко, напор но’. – Мло го нам је зор но 
било док ђеца не одвр ко ше. в. ску по ћа. 

зора зоре ж ‘расвит, сви та ње’. – Оду -
љи ла се ноћ, једва ишче как зору; изр. 
Ничи ја до зоре није горе ла; ║ зором прил 
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‘рано изју тра, у зору’. – Сва ки бого вет ни 
дан је зором зори ла. 

зори ти -им (не)св ‘уста ја ти рано, у 
зору’. – Зна де ли ти, Анђе ли ја, ону, никад 
ја нисам зору зори ла. 

зор ња ча ж ‘јутар ња зве зда’. – Ан се 
поја ви зор ња ча, ми уста е мо. 

зорт м ‘страх, зеб ња’. – Бога ми, кад 
наи ђе она сила, ува ти нас зорт, што јес, 
јес; изр. Надо му зорт. – Уте ро му зорт 
у-кости. 

зор ту ља ж ‘жена која бур но реа гу је 
на при го вор’; в. солир. 

зрак м ‘тра чак све тло сти’. – Њиг ће 
први зрак сун ца наћи на њиви; ║ зра ка ж. 
– в. ждра ка; ║ зра чак -чка дем. – И кад је 
то чуо, у њему се про бу ди зра чак наде да 
ће јопет да пре ко ста не. 

зре ли ти -и(м) / зри је несв ‘сазре ва ти’. 
– Све већ почи ње да зре ли чему е вре ме – 
само њему ника ко да се то деси. –  Нај -
љеп ше воће ти зри на овом при со ју. – Кад 
зри је гро жђе, знаш да наи ла зи вре ме свад -
би и весе ља; ║ зрео зре ла -о ‘који је ушао 
у зре лост, који је сазрео’. – Човек пола ко, 
з годи на ма, постае зрео и кад добро узре -
ли – он поч не да кући кућу.  

зри ка ж ‘огла ша ва ње зри ка ва ца’. – 
Са[д]-ће зри кав ци да нас сво јом зри ком 
уљуљ ка ју и успа ва ју.  

зри ка вац -авца зоол м ‘врста инсек -
та, попац Gryllus cam pe stris’. – Љети отац 
изне се слам ња чу у авли ју и ја и Саво спа -
ва мо ш њим: горе звје зде, зри кав ци зри -
чу, она мо од Језе ри не кре ке ћу жабе, мили -
на јед на. 

зрна ж ‘бела овца са црним пега ма по 
губи ци’. – Сјаг ња ми Зрна. 

зрн ка ж в. зрна. – Зрн ка се ско ро сва -
ке годи не бли зни ла.  

зрно -а / -ета с 1. ‘семен ка’. – Знаш 
како е каза но: зрно по зрно пога ча, камен 
по камен пала ча; 2. ‘метак’. – Зрно га 
пого ди ло у десну ћева ни цу. – Вика ше маја 
Сто јан ка кад тура шећер, со и мед на бад -

њак да кућа ни лизну, кол ко зрна соли 
ноли ко пари ца у-кући; изр. мако во ~.  – 
Били мањи од мако вог зрна, Бог те моло -
во сами; ║ зрн це -а / -ета дем. – Поку пи -
ли нам зло тво ри и послед ње зрн це жита 
и оста ви ли ђецу да помру од гла ди. 

зрња ж в. зрна. – Баба нај во ље ла јед -
ну зрњу и чим је вик не – она доле ти до ње.  

[зуб] м анат. – Бог ме он ти њима пока -
за зубе; изр. ~ за зуб ‘осве та без пра шта -
ња’. – Око за око – зуб за зуб; ║ зубат 
зуба та -о ‘вели ких зуба’; изр. зуба то сун -
це ‘(вар љи во) зим ско сун це’ – Добро се 
обу ци, бла го баби, немо да те пре ва ри ово 
зуба то сун це; ║ зубић -ића м дем. – Оди 
да ти баба кон чи ћом изва ди зубић кад ти 
се тако раз љу љо. 

зубац зуп ца м а. ‘крат ки дрве ни клин 
на гра бу ља ма који ма се гра би, ску пља 
сено’. –Так ми чи ли се ми у гра бље њу и ја 
ти зап нем гра бу ља ма нео ти це за неки 
чапор и сло ми јем два зуп ца; б. ‘гво зде ни 
зуб дрља че’. – Кол ко сам умо р на, заспа -
ла би на дрља чи само да су зуп ци на доље 
окре ну ти (в. 34/3, стр. 128); в. ‘дело ви од  
којих се састо ји брдо на раз бо ју за тка -
ње’. – Дође сеји ца и рас па ли да тке и сло -
ми ми некол ко зуба ца на брду (в. 11/1, 
стр.53); ║ зуп чић -ића м дем. – Начи ни јо 
ми ђешо гра бу љи це са вои шним зуп чи -
ћи ма да ш њима гра бу љам башчи цу кад 
садим цве ће. 

зубља ж ‘боров ивер за пот па лу ватре, 
луч’. – Додај дер ми ту зубљу луча д-одем 
у-избу да  нато чим  расо ла, не могу у мра ку.  

зуб ну ти -нем св ‘мало поје сти, пре за -
ло га ји ти’. – Ајте, ђецо, да мено зуб не те, 
про па до сте данас глад ни, сти ћи ћете с 
Бож јом помо ћи; в. прже ни ца. 

зубо ња м ‘човек који се издва ја по 
неким обе леж ји ма сво јих зуба’. – Онај 
зубо ња е добар дома ћин и честит човек. 
– Мило ван Зубо ња је бијо добар ловац, а 
умљо је лови ну да спре ми прсте да пој -
деш.  
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зубун -уна м ‘део оде ће без рука ва који 
се носи пре ко кошу ље’. – Ништа љеп ше 
него кад ђевој ке обу чу зубу не пре ко везе -
ни јег кошу ља, па пођу на сабор, ко цве ће 
у лива ди. 

зуј м ‘зуја ње’; в. липар, про цва сти. 
зуја ти -им несв 1. ‘огла ша ва ти се зуја -

њем (попут неких инсе ка та). – Ова 
нес(срет)на ђеца само зуе пова здан ко 
бум ба ри; 2.  ‘лута ти, ски та ти’. – Зуји по 
путу пова здан, ника ке вај де од њег да ви-
диш ни за лјек један. 

зуква ж бот ‘бар ска биљ ка Hele oc ha -
ris, Jun cus’.  – Ђе је под бар но туј расте 
зуква, па ми, кад бија смо у чоба ни ји, од 
ње пле те мо кики це и кое шта јел она е 
сави тљи ва, опште се не ломи. 

зулув зулу ва м ‘пра мен косе поред 
уши ју, зулуф’. – Бија гу ондак у моди брко -
ви и зулу ви. 

зулум зулу ма м ‘наси ље, тира ни ја, 
терор’. – Доста ми је њего вог зулу ма, нећу 
то више да трпим и гото ва ствар.  

зулум ћар -ара м ‘насил ник, зло твор’. 
– Е он ти је ко онај зулум ћар што е попа -
ли јо село у ком је рођен. 

зум ба ж ‘сит на обу ћар ска алат ка за 
буше ње рупи ца на кожи, гуми’. – Пошла 
у-Гучу д-узмем неке мар де и узгред но да 
свра тим код обу ћа ра да ми зум бом про -
зум ба каи ше ве на сан да ла ма што смо 
наба ви ли ђеци. 

зум бул м ‘гро зда сти цвет јаког мири -
са Hyacint hus ori en ta lis’. –  Оćе ти ли ти 
мирис зум бу ла из Мари не авли је? 

зун за ра ж зоол ‘вели ка буч на мува 
Callypho ra erythro cep ha la’. – Кад је уле -
ће ла зун за ра у куј ну, баба вели »удри бак -
су за«, ја ти смо там неки џем пер па потег -
нем да е уби јем и оба лим бокал и двје-три 
чаше с аста ла пуко ше у парам пар чад, а 
муши ца наста ви да зун за.  

зун за ти -а(м) несв ‘зуја ти’. – Кад би 
неко оте ро ову муву да ми не зун за; ║   
зун за ра ти -ам несв ‘бити доса дан као зун -
за ра’. – Не зун за рај више, дошо си ми гла -
ве с том истом при чом; ║ зун зу ра ти -ам  
несв ‘и с т о ’ . – Дошо си туј на да ми зун -
зу раш, ко да ја не[ма]м пре ча посла.  

зур ла ти -ам несв ‘лута ти без циља, 
тума ра ти’. – Има некол ко без ја ка у овом 
нашем кра ју од коиг нема ника ке вај де, 
само зур ла ју пова здан. 

зур ле з мн ‘дрве ни дувач ки инстру ме -
нат’. – Ко зна да сви ра у сви ра лу он ври -
шко нау чи и у зур ле. 

зур ли ти -им несв 1. ‘сви ра ти у зур -
ле’. – Милу тин је знао да сви ра у сви ра -
лу, ал неко му доњо зур ле и он сви ко да 
зур ли у њиг за некол ко дана; 2. ‘цми здри -
ти, кме ча ти’. – Немој де да зур лиш туј нак 
за ништа, да не би ја узо каиш, да не кме -
чиш за џабе. 

зуста ви ти се -им се св ‘ста ти, зау ста -
ви ти се’. – Доста си јур цо, зуста ви се, 
чове че, вре ме је да се жениш, да поч неш 
кућу да кућиш. 

зуц ну ти -нем св ‘рећи нешто непо -
жељ но за власт’. – Дошло вре ме да не 
сми јеш да зуц неш, ома те узму на зуб.
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иć узв их! – Јој, Мике, волим што си 
ми дошо, [з]на[ш]-шта, иć! 

иćек м ‘део испе че ног брав че та око 
бубре га’. – Ćек ни де нам кило и по, ал од 
иćе ка и дај нам бокал вина, да не поми -
сли пече ње да га једу пашчад.  

иćе ћи иćе чем св ‘усит ни ти неким 
сечи вом’. – Узми нож те иćе ци мено 
пршу те ђеци, а ја одок д-иćе чем дрва па 
да нало жим ватру. – Тре ба, ђецо, иćе ћи 
врзи ну да е мраз исцр пи па на про ле ће 
запа ли ти, има да гори ко луч; ║ иćец ка ти 
-ам  св  ‘исец ка ти’. – Није  шћео да пога -
зи рјеч и да им отка же госто прим ство, 
што су му наредили, па да га иćецкаш на ко-
маде. 

ибре но ва ти -уем несв ‘овлаш саста -
вља ти кон цем тка ни не, ради про бе, пре  
шиве ња’. – Ври шко сам нау чи ла да ибре -
ну ем, да крај шти ку ем, д-опши вам рупи -
це и све што тре ба; ║ ибре но ва ње с гл. 
им. – Ибре но ва ње ми није било тешко 
сви ћи. 

ибрик  -ика м ‘посу да у којој се кува -
ју кафа или чај’. – Нека ибри ка при кра ју 
шпо ре та да се теј не ола ди кад они дођу.  

ибри шим м ‘конац у боји’.  – Има ла 
сам ибри ши ма сви југ боја, кад на блу зу 
при ши вам дуг ме та, упа рим исту боју кон -
ца ко што е оно лице. 

ива ж бот ‘вари је тет врбе, Salix’. – У 
Ивов цу све ива до иве, ваљ да зато што 
има доста изво ра, а ива иште воду; ║ ивов 
иво ва -о ‘који је од иве’. – Ивов пањ се 
дуго црве ни после ćече.  

ивер м ‘одсе че но пар че дрве та, отпад 
при ли ком теса ња’. – Оста ла је реч да не 
пада ивер дале ко од-кла де; ║ иве р је с зб. 
– При ча гу наши ста ри да е наш пра о тац  
Сре тен бијо мло го добар пин тор и дун -
ђер и да е он, да не би гра ђу саго ни јо доље 
кући, све тесо и изра ђи во горе пови ше 
Сави не воде, па ондак гото ва брв на, дуге 
и кое шта пре вла чи јо вамо на ни же, и да се 

спо ра ди мло го тог иве р ја кое је отпа да ло 
тај брјег про зво Иве р је; ║ иве р ка ж дем 

И
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‘ивер‘. – Накуп де ми нару че иве р ки, тре -
ба ће ми за пот па лу.  

иво ви на ж ‘гра ђа од иве, иво во дрво’. 
– Иво ви на ти је лако рад на и од ње се пра -
ви ли бучу ци, кое ка ки сан ду ци, пре ćе ци и 
тако то. 

[игла] игле ж. – Додај ми иглу да при -
ши јем овај дуг мић што е отпо; ║ игли ца 
ж дем. – Виде да л има у оном јасту чен -
це ту на маши ни забје на која мала игли ца 
д-изва дим ђете ту трн; ║ игле ти на аугм 
од игла. – Једва чекам ка-ће пра зник, доди -
ја ше ми ове игле ти не пова здан; ║ игле ни 

-а -о ‘који се тиче игле, који се одно си на 
иглу’. – Про ву ко се кроз игле на уве та да 
не запа не у апс; ║ игли час -ста -о ‘који 
личи на иглу’. – Оки ти ло се оно игли ча -
сто иње по гра њу, ко натру ко ва но. 

игла ра ж ‘јасту чен це у које се заба да -
ју игле’. – Има ди ја ше мај ка спо ред маши -
не на зиду игла ру у обли ку срца. 

игра игре ж ‘заба ва, игран ка’ – Оће мо 
ли д-иде мо дове че на-игру; ~ деч ја – 
Пушти то, то ти је ђети ња игра; ║ игри ца 
ж дем. – Пушти ђецу, нек ужи ва ју у 
њиним игри ца ма, ско ро ће и њима клеч -
ка за-врат. 

игра ри ја ж ‘нео збиљ ност, шала’. – 
Они од држа ве пра ве цир кус, веле да ону 
игра ри ју што раде посла ни ци ни недо тав -
на ђеца не би чини ла. 

[играти] играм несв. – Још се при ча 
како се игра ло кад он пово за коло; изр. ~ 
се гла вом ‘ризи ко ва ти, иза зи ва ти суд би -
ну’. – Реко му је да се не игра гла вом, ал 
он није мого да шути; ~ пипи рев ку ‘обле -
та ти око неког, пол тро ни са ти’. – Глај како 
игра пипи рев ку око ониг гузо ња, да га 
види његов ђед, Солу нац, пре вр но би се 
у гро бу.  

играч -ача м ‘који уче ству је у игри’. 
– Над Раден ком није било игра ча у-колу. 
– Кажу да е Цве тин син  играч у неком 
фузба лу, неђе тамо на ке у Бео гра ду.  

играч ка ж ‘сред ство за игра ње’. – Кад 
је дошо поп да све ти води цу, дје те поче -
ло да пла че што смо му скло ни ли пуваћ, 
а поп вели: дај те ђете ту играч ку. 

игу ман м ‘ста ре ши на, насто ја тељ 
мана сти ра’. – Кад је игу ман Геор ги је 
пошо на-пут, реко: чувај те ми мана стир: 
ако неко дође да нешто иште, не дај те, 
рец те не сми је те без бла го сло ва, ако неко 
нешто доне се, узми те; изр. Путуј, игу ма -
не, не бри ни за мана стир 

игу ма ни ја ж. ‘насто ја те љи ца жен ског 
мана сти ра’ – У овчар ском Ваве де њу упо -
знам игу ма ни ју Февро ни ју, она ти је била 
рај ска душа, она е толи ко помо гла да убла -
жи мо бол за тајом да ти не-могу опри ча ти. 

идо бо га узв оча ја ња, запо ма га ње. – Јој 
мене, идо бо га, шта ме сна ђе, сињу кука -
ви цу, ку-ћу пуста сиро чи ће мое, како ће 
иг мај ка сама изра ни ти. 

ижа ри ти ижа рим св ‘пре ћи копри вом 
по неком делу тела’; в. под ми ју ра ти. 

ижђе ља ти -ам св ‘завр ши ти деља ње, 
изде ља ти’. – Ижђе љо ми Микан на абрик -
те ру ону лужња ко ву даску за сан дук, ко 
поли ти ра на; псу ју ме ђеца, веле: шта ће 
ти то, забо га, тајо, а ја им кам, доћи ће тај 
дан, нека га, не иште љеба. 

иже ни ти се иже ним(о) се св ‘поже ни -
ти се’. – Сви се мом ци иже ни ше, само 
Раден ко јок.  

ижље ћи / изље ћи ижље зем св ‘изи -
ћи’. – При чај ми како е било кад сте ижље -
гли из рово ва. – Виђ де да л она пилад 
изље го ше на пут. 

ижљу би ти (се) ижљу бим (се) св 
‘изљу би ти’. – Туј ти при ја те љи изи ђо ше 
пре да-нас  и ми се туј нак ижљу би смо како 
ваља и тре буе. – Они се мено сне би ва ше, 
поцр ве ње ше, па кад би напо шљет ку – 
ижљу би ше се. 

ижње дри ти ижње дрим св ‘ство ри ти, 
изми сли ти’. – Овај народ је ижње дри јо 
мло ге слав не сино ве и шће ри и неће иг 
они моћи пори ми ти. 
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ижње ти изне сем св ‘изне ти’ – Кад је 
почо народ да при сти же, ижње ше покој -
ни ка у авли ју, туј наста де јаук и лелек, 
мешчи ни и земља е запла ка ла. – Кад је он 
ижњо шта мисли о дана шњи ци и они ма 
што, беја ги, воде земљу – не воде но заво -
де – поди же се вели ка лар ма и то га згод -
но кошта гла ве. 

ижџи гља ти -ам св ‘нагло изра сти’. – 
Још мено д-издр жи мо док ђеца ижџи гља -
ју и здом ча ју се сна ге, па смо ондак, ако 
Бог да, рат; в. жидак. 

иза предл а. ‘после’. – Иза њега се 
роди ло још трое жен ске ђеце; б. ‘поза ди’. 
– Земај ле, кад је кло зет бијо у башчи, на 
мало поље се, кад је помр чи на, шмуг не 
иза куће.  

иза ба ти се -а се св ‘истро ши ти се од 
ноше ња, упо тре бе; поха ба ти се’. – Вала 
ми се иза ба ше ове кон ду ре начи сто, изи -
шо им увр стак. 

иза брик то ва ти -уем св ‘обра ди ти, 
израв на ти даску на абрих те ру’. – Мај сто -
ре, иза брик туј де ми часком ову даску на 
то твое ћере сло. 

иза гна ти -ам ‘исте ра ти’. – Кад су га 
иза гна ли отуд из Коми те та, вели му отац: 
ија ко су, вала Богу, јај ца ре су то, ш њима 
и не тре ба д-имаш посла, про ћи ће њино, 
а ти образ чувај, бла го тају, сад си га опро.  

иза ми ља ти иза ми ља(м) несв 1. ‘завр -
ша ва ти мле ве ње’. – Еве, само што није 
гото во, иза ми ља послед ња зрна; 2. ‘бро -
ји ти послед ње дане, при во ди ти кра ју неки 
вре мен ски одсе чак’. – Иза ми ља и ово 
њино, ал се бојим да ће доћи гори од њиг; 
в. јужњак;  ║  иза мље ти -ељем св 1. ‘завр -
ши ти мле ве ње’. – Са-ће д-иза ме ље тво ју 
вре ћу; 2. ‘завр ши ти се, сти ћи до кра ја’. – 
Њино ће д-иза ме ље, ја ти кам, а ови што 
оску дје ва ју ће д-испли ва ју јер ђецу уче 
да раде, а јок ко-во ови што су попу шта -
ли мла ђе да доко ни шу. – Иза мље и њего -
ва  вој ска, још дви је неђе ље и ослу жи 
свое. 

иза ми ти иза мим св ‘ски ну ти амо ве 
коњи ма’. – Ја иза мик мое коње, а он њего -
вог расе дла, па ćедо смо д-узме мо по зало -
гај љеба. 

изан ђа ти -а(м) св ‘дотра ја ти, оста ри -
ти; про па сти’. – Глам, чове че, доклен смо 
дошли: дува ри у бол ни ци нео кре че ни, 
шту ка тор про ки шња ва, чар шо ви изан ђа -
ли, ћебад окр за ла, дабок са чу вај. 

иза ру ми ти -им св 1. ‘упро па сти ти, 
погре шно учи ни ти’. – Него до тог зема на 
ви ћете да нам иза ру ми те ђецу са том 
вашом при чом да не може нико толи ко 
мало да вас пла ти, кол ко ви мало може те 
да ради те. – Обне ра ди ше и иза ру ми ше 
ђецу, то ће да бид ну вели ки нерад ни ци; 
2. ‘пре мо ри ти коња и учи ни ти га ћудљи -
вим’. – Пре то ва ро коња и иза ру ми јо га; в. 
арум 1; 3. ‘дозво ли ти да изра сте коров на 
зират ној земљи’; в. врзи на. 

изар чи ти -им св ‘потро ши ти’. – Бога -
ми смо изар чи ли више од-пола масти а 
јаком насту пи јо Петр ов пос, мора ће мо 
после поста да при смо чи мо мено, тре ба 
д-исег не до сви њо ко ља. 

иза су ти иза спем св ‘изру чи ти’. – Иза -
су смо ора се из кото ба ња по тава ну, боље 
се суше. – Иза спи, дје те, ту сурут ку у 
спла чи ња ру. 

иза ћи иза ђем св. – Кад је виђо да ће 
се посва ђа ти, рече им да нису ђеца и иза -
ђе у авли ју; изр. ~ пред очи ‘поја ви ти се’. 
– И јед ног дана њему Жар ко вели: гово -
рим ти очин ски: ако упро па стиш чове ку 
оно злат но дје те, не изла зи ми на очи; ~ 
из вин кле ‘скре ну ти с ума’. – Ко да е, Боже 
про сти, у неком буни лу, мора да е иза шо 
из вин кле; в. изи ћи. 

изба ж ‘подрум’. – Ене ти бакра ча у-
изби, мало га плак ни, па пред ноћ наспи 
воде з буна ра, те при ста ви на вери ге да 
се гри је. 

избаб ње ти -им св ‘исту ћи’. – Избаб -
њо га Жар ко мушки, неће му више пасти 
на ум да сла же. 
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изба ви ти -им св ‘спа сти, изве сти из 
опа сно сти’. – Ништа ме не питај, једва се 
изба ви смо од оне пашча ди је што лура ју 
путом; ║ изба вље ње с гл. им ‘спас, спа -
се ње из нево ље’. – Зви жда ше меци пре ко 
нас дани ма, ал ја сам се стал но крсти јо, 
моли јо Богу и надо изба вље њу.   

избај цо ва ти -ујем св ‘пре ма за ти бај -
цом’. – Кад смо начи ни ли наме штај, три -
пут смо га избај цо ва ли и тако га ем зашти -
ти ли ем дошо мло го личит. 

изба ље зга ти -ам св ‘избр бља ти’.  – 
Свра ти јо он вође код лам пе ка, попи неку 
и  изба ље зга, весел ник, кое шта, све није 
вре ђе ло по луле дува на. 

избан да ти -ам св ‘изне на да наи ћи, 
бану ти’. – Кад одјам пут избан да ше оздо 
Буга ра ши и поче ше да пале гра ђе ви не 
одре да. – Једва нека ко успе док д-избан -
дам вамо го ре. 

изба тр га ти се -ам се св ‘иза ћи с 
муком, батр га ју ћи се’. – Кад смо запа ли у 
онај амбис, једва на једви те јаде се изба -
тр га смо одан ле; в. нађа во ла.  

изба у ља ти -ам св в. изба тр га ти се. – 
Једва на једви те јаде изба у ља смо вамо на -
ви ше уз онај крш. 

избе зу ми ти се -езу мим се св ‘запре -
па сти ти се’. – Кад је виђо да поп у вас кр -
шњом посту доруч куе јај ца, избе зу ми јо 
се, није знао куди је је дошо кући; ║ избе -
зу мљен -а  -о ‘ван себе, запре па шћен’. – 
Нако избе зу мљен, поче да виче на оне 
поре зни ке, те ваки сте, те наки сте, те Тур -
ци вам нису рав ни. 

избе у љи ти се -еуљим се св ‘зачу ди ти 
се гле да ју ћи избе че них очи ју у нешто’. – 
Избе у љи јо се, не треп ће, не мож чудом 
да се пре чу ди. 

избе чи ти се избе чим се св ‘загле да ти 
се широ ко отво ре них очи ју’. – Шта си се 
избе чи ла туј нак, ко пече на гла ву џа?  

изби ја ти изби јам несв ‘изла зи ти’. – 
Она пија на несре ћа не изби ја из кава не; 
изр. Клин се кли ном изби ја. 

изби стри ти се -и се св 1. – Извор се 
беше заму ти јо од киша, ал ан је бље ну ло, 
он се изби стри јо; изр. Мудар чека да се 
извор изби стри, па при ђе да пије; 2. ‘доћи 
све сти, осве сти ти се’. – Нешто га е било 
оша му ти ло, кад га попр ска смо водом, он 
се изби стри. 

изби ти изби јем св 1. ‘поја ви ти се, наи -
ћи’. – Кад су сва то ви изби ли одо нуд од 
Грмо ва, сви свад ба ри поу ста ја ше и кре -
ну ше ка капи ји на коју бија ше учвр шће -
на дугач ка мот ка и на њој јабу ка коју сва -
то ви тре ба да гађа ју да би могли д-уви ђу 
за ђевој ку; в. насу ми це;  изр. ~ из гла ве 

‘напу сти ти поми сао, иде ју’. – Ма изби из 
гла ве то да ти мош ш њима д-изи ђеш у 
крај, никад шукас није мого с рога тим, 
дје те мое. – Изби ту буда ла шти њу из гла -
ве, крај њо е вре ме и при ва ти се каког 
посла, боље ће ти кока пје ва ти; 2. ‘изва -
ди ти нешто на силу; оте ти’. – Избио му е 
нож из руке; 3. ‘изу да ра ти’. – Гле до сам 
кад га е ува ти ла и изби ла пру ти ћом, све 
док није реко нећу више никад. 

избје ли ти / избје ље ти / избе ље ти св 
‘учи ни ти да нешто буде бело’.  – Тре ба д-
избје ли мо плат но;  ║  избје љен / избе љен 
-а -о ‘убе љен’. – А плат но јој избје ље но, 
снјег му није раван. 

избли за прил ‘из бли зи не’. – Боље је 
оже ни ти се избли за но неђе из даљи не ђе 
не знаш ни ко су ни каки су; ║ избли же 
прил ‘из бли зи не, пажљи ви је’. – Кад мено 
избли же поглаш, виђе ћеш да то није нако 
ко-но што при ча ју. 

изблје ђе ти -дим св ‘избле де ти’. – Кад 
про ђу годи не, све пола киц изблје ди из 
ćећа ња; – Изблје ђе ла му љетос она кошу -
ља од-сун ца, није више зага си та. 

избљу ва ти -избљуем св 1. ‘повра ти ти 
(хра ну)’. – Избљу во е оно што е појо, пре -
ла ди јо  сто ма чић; в. гађе ње 2. ‘испри ча ти 
гадо сти’. – Избљу ва Тасо кое ка ке руго бе, 
пашче с маслом не би могло пој сти. 
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избо ра ти се избо рам се св ‘доби ти 
боре’. – Избо ро се ђедо, што од годи на, 
што од бри га кое је пре ту ри јо пре ко гла ве 
за њего ви јег осам де сет љета. 

избо ри ти се избо рим се св ‘изву ћи се 
из беде, нема шти не’; в. скр пи ти. 

избра два ти -ам св ‘обра ди ти бра -
двом’. – Избра дво сам оне труп чи ће и 
тури јо под трен да се суше на про маи. 

избра зда ти избра здам св ‘напра ви ти 
бра зде за сетву’. – Избра зда ли њиву с 
копа чи цом, сад је ласно, потр па мо ком -
пи ре и загр не мо земљом, доско ра смо то 
ради ли моти ком. 

избр бља ти -ам св ‘ода ти тај ну’. – Ма 
ниси њему тре бо да се пове риш, знај да 
ће д-избр бља неђе у кава ни,  јел код њега 
нема тај ни, што на ум, то на друм. 

избр бо ћа ти -рбо ћам св ‘испри ча ти 
које шта, избр бља ти’. – Избр бо ћа Љепо -
са ва и што јес и што није. 

избре жак -шка м ‘бре шчић, бре жу -
љак’; в. вија ли ште. 

избр за ти -ам св ‘учи ни ти нешто на 
брзи ну, непро ми шље но’. – Не знам шта 
му би те тако избр за; ║ избр зан -зна -о 
‘нестр пљив, непро ми шљен’. – Пола ко, 
сине, немој да бид неш избр зан, јел све 
што е брзо оно е кусо; в. нате на не. 

избри ја ти се -јем се св ‘добро се обри -
ја ти’. – Нешто си се згод но избри јо јутр -
ос, да ниси реши јо д-идеш неђе у каку 
ште ту? 

избри са ти -шем св ‘обри са ти, скло -
ни ти нешто што је напи са но кре дом или 
олов ком’. – Кад смо ми били ђаци, ондак 
нису биле све ске, ко-во сад, но табли це и 
леги ште ри па кад испи ше мо и учи тељ 
пре глед не, ондак сун ђе ром избри ше мо, 
па пиши Јово нано во. 

избр сти ти -и(м) св 1. ‘обр сти ти лишће 
са гра не’. – Еј, мене идо бо га, иза шла ми 
коза и избр сти ла оне мла де кале ме; 2. 
‘испри ча ти неку гру бу шалу, под ва лу’. – 

Избр шћо Деси мир, оно мад на копа њу, 
како су они, кад је Раден ко купи јо коби лу 
Мицу у-Поже ги на ваше ру, упла ти ли и 
пре ко ради ја посла ли честит ку за скла па -
ње бра ка Раден ку, тобож, с Мицом из 
Поже ге.  

избу ди ти избу дим св ‘про бу ди ти’. – 
Кад је гра ну ло сун це, ја одем д-избу дим 
ђецу д-испу ште сто ку.  

избу ка ри ти -им св ‘жесто ко изру жи -
ти, испсо ва ти’. – Избу ка рио га на кове -
рен ци ји, није знао ђе је десно. 

избун гу ра ти -ам св ‘самле ти круп но’. 
– Има он онај млин чеки чар и на њега 
избун гу ра жита сто ци очас посла. 

избур ги ја ти -ам св ‘извр те ти нешто; 
пости ћи циљ на лукав начин’. – Ма пре -
ма зан је он свим вар ба ма, јопет је нешто 
избур ги јо код овиг општи на ра. 

избу ши ти избу шим св ‘про бу ши ти 
више рупа’. – Нека рђа од чове ка му ноћас 
избу ши ла гуме на гума ра би. 

изва ди ти -им несв ‘обо ри ти, изва ди -
ти из коре на’ – Оће ју д-изва де ону кру -
шку више куће; веле: крди са ла се, па може 
да пане и да начи ни грд ну ште ту. 

изва ли ти изва лим св 1. ‘одби ти, одво -
ји ти нешто од цели не’. – Једва изва ли смо 
ону рипу у лива ди, згод но искри ви смо 
ћуски ју; 2. ‘избр бља ти’. – Кад он нешто 
изва ли, живи срам да те пој де. 

изва пље ти -пим св ‘изла пе ти, посе -
ни ли ти’. – И ми ћемо можда кад ома то -
ри мо изва пље ти. – Онај Здрав ко изва пљо 
начи сто, почо нешто да пре ба цуе. 

изва та ти -ам несв ‘похвата ти’. – Ене 
иг, сад су сти гли д-изва та ју пилад. 

изва ти ти -им св ‘испрег ну ти’. – Кад 
смо сти гли до-куће, изва ти смо воло ве и 
пове за смо у-шта лу, поло жи смо им и поче -
смо тима ри ти, кад неко зове; ~ се ‘иза ћи 
из нече га, искљу чи ти се’. – Знаш како се 
при ча, вели, дала баба бан ку да с-ува ти у 
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коло, дала би три да с-изва ти, но не-може 
док сви ра чи не-ста ну. 

изве дра ва ти (се) -едра ва (се) несв 
‘ведри ти се’; в. пати ну ти; ║ изве дри ти 
изве дри(м) св пре ма ведри ти (се); в. зашу -
шка ти. 

изве сти -зем св ‘укра си ти везом’. – 
Изве зла нана астал ски чар шав, ко сли ка. 

изве сти изве дем св 1. ‘учи ни ти, ура -
ди ти’. – Кад би дао Бог д-изве дем ову 
ђецу на-пут, па потље како бид не; 2. 
‘испи ли ти’. – Изве ло се испод пир ге четр -
не сто ро и јед но голо ши ја сто пиле; ║ изво -
ди ти изво дим несв. – Кад би уз купус, 
изве до ше ђевој ку из-куће и брат је даде 
ђеве ру. – Нај бо ље су те радо ве изво ди ли 
ови грап ски мај сто ри, није над покој ним 
Лацом има ло бољег.  

изве три ти -и св ‘неста ти, испа ри ти’. 
– Покло пи ону шер пу с вру ћом раки јом 
да не изве три; изр. И ветар изве три. 

извеџ ба ти се -ам се ‘изве жба ти се’. – 
Ја сам бијо нај ма њи од сви југ, ал сам се 
извеџ бо у рва њу ш чоба ни ма, није ласно 
нико мого да ме оба ли. 

изве шча ти -а(м)  несв ‘избле де ти, 
поха ба ти се од упо тре бе’. – Кад виђе ше 
њену сје ду косу, избо ра но лице и изве -
шча лу аљи ну, само се зглед ну ше, а кака е 
то вила била у свое вре ме не може се 
опри ча ти; в. рита. 

изви жда ти -им св ‘изра зи ти него до -
ва ње зви жду ци ма’. – Изви жда ли га оно -
мад кад је гово ри јо у задру жном дому, 
није знао шта ге е сна шло. 

изви ја ти (се) изви јам (се) несв 1. ‘уви -
ја ти се, чини ти покре те телом (обич но у 
игри), исте за ти се’. – Немо да ми се туј -
нак изви јаш да баба не тра жи онај пру -
тић но да е послу шаш и д-ура диш што ти 
е рекла; 2. ‘шега чи ти се, пре при ча ва ти 
шаљи ве зго де’. – Он је целог живо та изви -
јо шале; ║ изви ти се изви јем се св 1. ‘учи -
ни ти вешт покрет телом’. – Ја ти се нека -

ко изви јем, поту рим му ногу, те га оба -
лим на леди ну; 2. ‘поди ћи фитиљ у лам -
пи, фење ру, пове ћа ти видљи вост’. – Изви, 
ћеро, мено лам пу, сла бо се види.  

изви ја ти -јем св ‘одво ји ти пле ву (на 
ветру)’. – Изви јо сам јуче сав пасуљ, бија -
ше ветра на љепо ту 

изви ка ти изви чем св ‘раз гла си ти, 
раши ри ти гла си не’. – Можеш и пел ве ра 
д-изви чеш да је добар мај стор, ал то не 
тра је ни док завр ши посо. – То ти је изви -
ка на ствар, нема од тог посла ништа, кад 
ти ја кам, жив бијо па виђо; ║ изви ки ва -
ти -ику ем несв ‘вика ти, узви ки ва ти’. – 
Поче ше д-изви ку ју неке паро ле, ко да 
нису у вин клу; ║  извик ну ти извик нем св 
‘вик ну ти’. – Он се окре те пре ма њима и 
извик ну: срам вас било!  

извик са ти -ам св ‘нама за ти обу ћу има -
ли ном’. – Кон ду ре сам ти извик са ла и 
кошу љу испе гла ла да не идеш међ-људе 
како но драго. 

изви ну ти изви нем св ‘опро сти ти’. – 
Д-изви неш, све кре, пој ди овај пасуљ, ја 
не могу д-оку сим јер бо е про ки со. 

изви тли ти -им св ‘уда ри ти шамар из 
све сна ге’. – Кад му е изви тли јо шамар -
чи ну, сле ће му капа з гла ве, а он се нађе 
у-чуду. 

изви то пе ри ти -им св ‘дефор ми са ти’. 
– Нисам згод но уви тли јо даске и све се 
изви то пе ри ле, нису ни за шта сем за у-
ватру. 

[извлачити] извла чим несв 1. – 
Пошли д-извла че дрва из Дума че. – Кад 
пре де, она извла чи јед на чи ту жицу из 
куђе ље. – Нека ко се изву ко ше шљи ве, 
пре ćе че иг ова суво ви ца, само поче ше да 
кац ка ју, ал нису бозна шта; ║ изву ћи -чем 
св ‘уоб ли чи ти оштри цу на алат ки’. – 
Изву ко рјез на коси – може д-обри је; ~ се 
‘избе ћи непри ја тан исход’. – Изву ко се 
кад је загу сти ло, ко пото ња кука ви ца; изр. 
Изву ко дебљи крај. 
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изво ље ва ти -оље вам несв ‘раз ма же -
но изми шља ти које шта’. – Пушти га туј -
нак, молим те, само изво ље ва ко нека баба 
у боле сти. 

извон та ти извон там св ‘извр да ти, 
избе ћи да се извр ши обе ћа ње’. – Вон та ла 
га, вон та ла, и нај по сле извон та ла, па побе -
гла за-дру гог. 

изво шти ти -им св ‘изу да ра ти’. – Ија -
ко си га изво шти јо, заслу жи јо е то бре зо -
бра зник један бре зо бра зни. 

извра ска ти -ам св ‘испр ска ти, испу -
ца ти од кише (обич но о воћу и повр ћу)’. 
– Откад себе није било кише, сва тра ва 
изго ре ла, а земља извра ска ла, ал, јопет, 
кад има мло го кише – ондак ти воћ ке 
извра ска ју, не може баш све да бид не 
пота ман. 

извр да ва ти -рда вам несв ‘избе га ва ти 
да се извр ши оба ве за, обе ћа ње’; в. сука -
ти 2;  ║ извр да ти -ам св пре ма извр да ва -
ти. – Он је извр до да не поста не чоек па 
му е дру го све лако. 

извр је ти / изврје ћи -ршем св ‘довр -
ши ти вршид бу’. – Дођо ше Милорaд и 
Вла де те нам помо го ше извр је ти оно зоби 
што е оста ло од јуче. 

извр ка ти извр кам  св ‘сма ћи лишће с 
пру ћа’. – Ми смо ти сво оно пру шће извр -
ка ли да вези јо ци не дан гу бе; в. врка ти, 
овр ка ти, свр ка ти. 

извр ља ти извр љам св ‘пова ља ти, 
пога зи ти; напра ви ти ште ту на усе ву’; в. 
башча. 

извр ље зи ти -им св ‘лоше ура ди ти, 
пре пел ве ри ти’. – Није он то ура ди јо паја -
тли, но само извр ље зи јо, кол ко д-ота ро -
си. – Не зови оног пел ве ра, има само д-
извр ље зи. 

извр ну ти  извр нем св 1. ‘изре ћи неи -
сти ну, сла га ти’. – Он све извр не кад нешто 
при ча; 2. ‘пре вр ну ти, окре ну ти на налич -
је’; ║ извр та ти -ћем несв пре ма извр ну -
ти. – Стал но вичем: кад се распре ма те, 

немо д-извр ће те рука ве и нога ви це, но 
згод но слож те одје ла; в. гужњак. 

извр ста ти -ам св ‘напра ви ти врсте на 
њиви, у башти ци’. – Извр сто ми Перо с 
коњом башчи цу, сад ћу ласно да поси јем 
и поса дим шта тре ба. 

извр ши ва ти -ршу ем несв ‘пре пу ња -
ти’. – Немо д-извр шу еш вре ћу да мош да 
е вежеш; ║ извр ши ти извр шим св ‘напу -
ни ти до врха’. – Извр ши ла ми тањир  
пече ња, једва сам појо; в. сабај ле; ║ извр -
шит -а -о ‘пун до врха’. – Напу ни Мла ђо 
извр ши те кана те с настав ци ма оног жита 
и још озго тури сва три пуна кото ба ња; в. 
про ће ра ти.  

изву ћи -чем в. извла чи ти. 
изга бе ља ти -ам св ‘с муком се изву ћи 

из нево ље’. – Нека ко изга бе ља смо из оно -
га бла та, ал једва на једви те јаде. 

изга зи ти -им св 1. ‘при пре ми ти гаже -
њем’. – Изга зи смо оно бла то за циглу. – 
Веле да су земај ле, док није било муља -
ча, мора ли д-изга зе гро жђе у-каци; 2. ‘изи -
ћи газе ћи’. – Једва изга зи смо из оног бла -
та; 3. ‘пре га зи ти, пога зи ти’. – Неко ми 
изга зи јо цве ће; изр. Изга зи јо га ко пијан 
расад.  

изгањ ца ти -ам св ‘изглан ца ти’; в. 
гањц. 

изгла ди ти -им св ‘сре ди ти одно се, 
пре ва зи ћи неспо ра зум’. – Они то нека ко 
изгла ди ше и поче ше оно мад да збо ре. 

изглад ње ти -ним св ‘оглад не ти’. – 
Бија смо изглад ње ли ко кур ја ци, ништа 
оку си ли нисмо ваздан; изр. Изглад њо ко 
глад на годи на.  

изгла са прил ‘гла сно, коли ко грло под -
но си’. – Кука весе ла Радо си ја изгла са кад 
јој се кра ва уда ви ла, чуе се до у-пла ни ну. 

изгле да реч. ‘чини се, веро ват но’. – 
Изгле да ми да ће да про мје ни вре ме. –  
Изгле да да се загле до у Миле ви ну ћер ку. 

изгле да ти изгле дам несв ‘бити сли -
чан, личи ти’. – Изгле да исто ко његов мла -
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ђи брат; ║ изгле дан -дна -о ‘при јат не спо -
ља шно сти, зго дан’. – Знаш каки му е син -
чић, изгле дан, ко упис.   

изгна ти -ам св ‘исте ра ти, иза гна ти’. – 
Помо го ше ми ђеца изгна ти овце горе на -
ви ше у пашњак; ║ изго ни ти изго ним несв 
‘исте ри ва ти’. – Сва ко јутро се изго не кра -
ве на пашу; в. опа сти1. 

изгри ја ва ти -ија ва несв ‘поја вљи ва -
ти се (о Сун цу)’; в. обја а ти; ║ изгри ја ти 
изгри је св пре ма изгри ја ва ти; в. смрк ну -
ти се. 

изгр ли ти (се) -им (се) св ‘изљу би ти, 
грли ти се дуго’. – Нисмо се виђе ли два -
нес годи на и кад се сре ти смо, изгр ли смо 
се и ижљу би смо ко рође на бра ћа.  

изгу би ти изгу бим св ‘оста ти без нече -
га’. – Изгу би јо ништак лива ду на кар те.  

изгу ра ти изгу рам св ‘завр ши ти неки 
посао’. – Изгу ра и он ту шко лу, ми изгу -
ра смо вршид бу и сад може мо мено д-ода -
не мо. 

изгу сти ра ти -усти рам св ‘пре ста ти на 
нешто гле да ти с вољом, сим па ти јом’. – 
Откад је ону глу по шти њу начи њо, изгу -
сти ра ли смо га начи сто, а она не мож да 
га види с-очи ма. 

изгу та ти изгу там св ‘бити пре ва рен, 
оста ти на цеди лу’. – Кад су га пре ва ри ли, 
изгу то е муку ко нико. 

изда ван ци ја ж ‘дава ње; наме ти, 
држав на пљач ка’. – Нисмо ту изда ван ци -
ју више могли д-издр жи мо и ондак реши -
мо д-иде мо да се буни мо. 

изда ва ти (се) изда је (се) несв ‘раз ви -
ја ти нерод не издан ке’; в. бик 2; ║ изда ти 
се изда се св пре ма изда ва ти се. – Жали 
се Перо да му се ком пир издо на гору, а 
да не заме ће; в. запе рак.  

изда ја ти изда јам св ‘пома га ти мла дун -
че ту да се навик не на сиса ње’. – У прве 
руке мораш да пове деш рачу на да л јаг -
њад изда ја ју сво млје ко, па оно што не из-
дое мораш д-изму зеш, да не дође до упа -

ле виме на, е кад јаг њад мено одврк ну, не 
бој се ондак; ║ издо ји ти издо им св. – Ово 
теле јешно, и првог дана издо и ло сво млје -
ко. – Одр је ши ло се теле и издо и ло сво 
млје ко. 

издај ство с ‘изда ја’. – Бива ло е слу -
ча е ва кад они од коиг се нај ма ње надаш 
почи не издај ство.    

изда ле ка прил ‘из даљи не’. – Кад гој 
наи ђе иксан изда ле ка, ми га свра ти мо, 
нара ни мо и напо ји мо јер бо су тако и наши 
ста ри чиње ли; ║ изди ље прил ‘изда ље’. – 
Кажем ја њему: не при ла зи одма, но прво 
изди ље осмо три ситу ва ци ју. 

изда нак -анка м ‘млад ластар, гран -
чи ца’; в. брс. 

издан гу би ти -им св ‘изгу би ти вре ме’. 
– Идок да пла тим порез, тамо бија ше 
гужва, издан гу бик, пуче ми дан у-ништа; 
в. одби ти.  

изда ну ти -нем св 1. ‘испу сти ти ваздух 
из плу ћа’. – Не могу д-изда нем ласно, пот -
ко чи ло ме нешто вође; в. засви ра ти, прип -
ти ти; 2. ‘умре ти’. –  Бијо сам туј нак кад 
је весе ли Рале изда но, Бог да му душу 
про сти; в. кец, засви ра ти; ║ изда ну ће с 
‘уми ра ње’. – При ми че нам се изда ну ће, 
мој испи сни че, ваља поћи Богу на исти -
ну; в. кец; ║ изди са ти -шем несв ‘уми ра -
ти’. – Доћи ће вре ме кад ћемо и ми изди -
са ти и за тај дан се тре ба спре ма ти јер 
ништа тамо неће мо поње ти сем пре кр -
ште не руке и дела сво ја. 

издан ци ја ж в. давањ ци ја. – Не мож 
ласно издр жа ти све те њине издан ци је, а 
ако се пожа лиш – они деру још горе. 

изда шан -шна -о ‘даре жљив; оби лан’. 
– Вала Богу, ове годи не би изда шна жетва. 

изде ве та ти -ам св ‘исту ћи, испре би -
ја ти’. – Изде ве то га, неће му пасти наум 
више да кра де док је жив, упам ти јо е кад 
је мај ку за-сису ува ти јо. 

изде ге ња ти -ам св ‘измла ти ти’. – Пам -
тим кад га е отац изде ге њо зато што е 
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реко мај ци нећу, и од ондај је љуби јо мај -
ци руку до гро ба; в. пове ћи. 

издер изде ра м ‘непо де ри вост, комад 
оде ће који се не може поде ра ти ноше њем’. 
– Кад од сук на саши јеш гуњу, нема јој 
изде ра. 

изди ра ти -рем несв пре ма издр је ти. 
– Кад смо ми пошли, они су већ изди ра ли 
уз Вра ња чу; ║ издр је ти изде рем св ‘с 
напо ром се успе ти  уз дугу стр му стра -
ну’. – Једва, на једви те јаде, издр је смо 
горе уз Вра ња чу, по оној вру ћин чи ни; ~ 
се ‘вика ти, гала ми ти’. – Немој де, море, 
да се изди реш на мене, нисам ја с тобом 
чуво овце. – Ајде се ти изде ри на свог 
оца, а мене забо ра ви. 

изди сај м в. изди ха ни је. – То нећу учи -
ни ти до пото њег изди са ја. 

изди ха ни је с ‘смрт ни час, насту па ње 
смр ти’. – Моли ли га да поје де мало млје -
ка с пога чом, каже мо му: боле сни ку е 
опро ште но, а он вели, Бог да му душу 
про сти, нећу пос да пре кр шим до пото -
њег изди ха ни ја. 

издје ли ти (се) издје лим (се) св ‘поде -
ли ти се’. – И кад је ђедо умро, ондак се 
издје ли ше бра ћа фино и згод но да се нико 
с никим не заме ри јел су се на дну њиве 
здо го во ри ли да нај ста ри ји брат дје ли на 
рав не части, да прво бира нај мла ђи, п-он-
дак сред њак, а нај ста ри јем што оста не, 
таки им је ама нет отац оста ви јо.  

издо и ти издо им в. изда ја ти. 
издр жа ти издр жим св ‘пре тр пе ти, 

под не ти, пре жи ве ти’. – Иди дан-ноћ, те 
ово, те оно, не мош д-издр жиш више, 
поспа да смо с ногуј. – Издр жа смо и рато -
ве и нема шти њу и глад, даће Бог д-издр -
жи мо и ову напас што нам је узја ла на 
грба чу. 

издр љи ти (се) издр љим св (се) ‘погле -
да ти раши ре них ужа гре них очи ју’. – Издр -
љи ла очи ко коза на грмља ви ну; в. бечи -
ти се. 

издрн да ти издрн дам св 1. ‘гре бе на -
њем и чешља њем спре ми ти вуну за пре -
де ње’. – Одње ла нана вуну у дрн да ру д-
издрн да па да е на-зиму опре де; 2. 
‘наро гу ши ти се, бити при пра ван за сва -
ђу’. – Она њего ва жене ти на се помо ли на 
вра та нако сва издрн да на и поче да како -
ће; 3. ‘поха ба ти  се,  истрошити се од 
употре-бе’; в. копа ња. 

издро би ти издро бим св ‘излом ка ти, 
усит ни ти’. – Ми смо нај во ље ли кад нам 
баба издр о би муру зни цу у вру ћу варе ни -
ку. 

издр па ти издр пам св пре ма дрпа ти (в.)  
издр ца ти издр цам св ‘поце па ти’. – Кад 

сам се пео на тре шњу, зака чи ми кошу ља 
за чапор и сва се издр ца, стре пљо сам шта 
ће ми мај ка рећи, кад она, кад је виђе ла 
да сам се упла ши јо, каже: нек си ти мај -
ци жив и здрав, док је гла ве, биће капа. 

изду ра ти изду рам св ‘издр жа ти вели -
ку муку’. – Једва нека ко изду ра смо и ову 
зиму, ома ли ло жита, поне ста ло сје на, 
муке, не питај. 

изи гра ва ти изи гра вам несв ‘ими ти ра -
ти’. – Немо де туј нак д-изи гра ваш бле су, 
но се узми у-памет.  

изи ми ти изи мим св ‘пре жи ве ти зиму’. 
– Ома ли ло ми сје на, једва изи мик сто ку. 

[изићи] изи ђем св. – Изи ђе сун це, а 
њиг још нема д-изи ђу из куће; изр. ~ у су-
срет ‘испу ни ти неком мол бу или жељу’. 
– Изи шо им је тај човек у сусрет кад им 
је нај те же било. – Нисмо могли изи ћи из 
дућа на док не ста де онај пљу сак; уп. иза -
ћи; ‘поја ви ти се у упо тре би’; в. гума ра ба. 

изја да ти се изја дам се св ‘пове ри ти 
се неком и изне ти му сво ју муку’. – Јој, 
моја дру го, нем ком ни да се изја дам пу-
ста, а вели ка ме нево ља сна шла. – И туј 
ми се она изја да, пусни ца, кое су е све 
муке спо па ле. 

изја ло ви ти се -и се св 1. ‘поба ци ти 
плод (о живо ти ња ма)’. – Немој де ту кра -
ву вата ти у јарам, боја ти се да се не изја -

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 201



ло ви; 2. ‘не испу ни ти нада ње’. – Шће ди -
ја гу да га оже не мира жин ком, ал им се 
изја ло ви.  

изјар ма ти -ам св ‘самле ти жито за 
пре кру пу, јар му’. – Ене вам у амба ру јар -
ме за кра ве, изјар мо сам пуно кори то, а ја 
одок у име Бога. 

изјед на / изед на прил 1. ‘из јед ног 
дела’. – Саши ла сам јој гор њи и доњи део 
изјед на; 2. ‘непре ста но, стал но, непре кид -
но’. – Откад сам се уда ла, изед на сам била 
меша ја, тако ми при па ну ло у исе; ║ изјед -
но / изед но прил ‘зајед но, исто вре ме но’. 
– Одон дак ти, како нам покра до ше алат, 
изед но држи мо кера и закла па мо гра ђе -
ви не, да не иза зи ва мо вра га. 

[излазити] -им несв. – Кад је изла зи -
ла и[с]-шта ле с оном ковом, спо та че се, 
паде и ишче ви љи ногу; ║ ижље ћи -жем / 
-егнем св. – Ижље го ше ђаци и[с]-шко ле 
ан је зво ни ло, ко рој чела.  

изла ја ти се -јем се св ‘нео пре зно се 
изре ћи, рећи нешто што није тре ба ло’. – 
Није мого да се не излае, а потље трпљо 
што га е сна шло; ║ изла ну ти се -нем се 
св ‘нео пре зно откри ти нешто што се таји’. 
– Лако се изла ну ти кад је језик бржи од 
паме ти.  –  Изла но се у кава ни и нека рђа 
га оцин ка ри ла те га зва ло у мили ци ју, 
муке је виђо, једва се спа си јо, после при -
чо да е про шо ко онај зец што е дока зи во 
да  није  мага рац  зато што има вели ка 
уве та.  

излам па ра ти -ам св пре ма лам па ра -
ти. – Излам па ра ле жене на пија цу и што 
јес и што није. 

излан да ра ти се -ам се св ‘раз гла си ти, 
избр бља ти’. – Излан да ро се Божо нео ти -
це,  те  умал  не  дође  до замер ке међ 
људ ма. 

изла пи ти -им св ‘поста ти сени лан, 
демен тан’; в. зао штри ти. 

изла пр да ти (се) -ам (се) св ‘избр бља -
ти, избле бе та ти’. – Чусте ли ви шта све 

онај човек изла пр да док испи литри цу 
раки је. 

изле ма ти изле мам св ‘исту ћи’. – Кад 
је кли сом раз би јо про зор стри ни, изле мо 
га отац и то љуц ки. 

изле ме за ти -ам св а. ‘измла ти ти’. – 
Боље би ти кока пје ва ла да шутиш, да те 
не би изле ме зо; б. ‘ста ви ти леме зо ве на 
сто го ве’. – Увр шик сје на, изле ме зак иг и 
ту сам бри гу пре бри но. 

излеп ша ти се / изљеп ша ти се излеп -
ша се св (безл.) ‘изве дри ти се, про леп ша -
ти се (о вре ме ну)’. – Чим излеп ша вре ме, 
мора мо д-оре мо. – Изљеп ша ло се вре ме, 
таман да поси је мо уćе ве. 

изле ши ти -им св пре ма леши ти. – 
Немој де га више чика ти, изле ши ће те. 

излје га ти се излје же се несв ‘изле га -
ти’. – Она гра ор ка само уста не да пије 
воде и да кљу не неко зрно и ома се вра ћа 
те лежи на јај ци ма и већ су јутр ос поче ла 
да се излје жу пилад. 

изло ка ти се -а се св ‘оште ти ти се, 
поста ти неу по тре бљив (о путу)’. –  Изло -
ко нам се пут, све рупа до рупе, кад пане 
киша – не мош да про ђеш од локви. 

изло ми ти изло мим св ‘поло ми ти’. – 
Изло ми смо и кана те и руду по оним 
локва ма, мора мо да пот ки ва мо пут, вако 
више не може да се опста не. – Пре ро ди -
ло воће, изло ми ће се гра не ако не испот -
ко чу е мо.  

излу ђе ти -дим св ‘полу де ти, обес па -
ме ти ти се’. –   Знаш како вика ше ђедо: 
боље, вели, з губит ком опа ме ти ти се, него 
з добит ком излу ђе ти. 

излу па ти излу пам св ‘раз би ти, поло -
ми ти’; в. про чва ри ти. 

изма га њи ти -им св ‘испо га ни ти, 
испр ља ти;  лоше ура ди ти’. – Не би га звао 
више да ми он, беја ги, мај сто ри ше, ни за 
каке паре, поглед ни како ми је ово изма -
га њи јо, ни на шта не личи. 
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изма гли ти -им св ‘оти ћи непри мет но, 
изгу би ти се’. – Само изма гли некуд, ко 
ветар. 

измај сто ри са ти -шем св ‘завр ши ти 
неки мај стор ски посао’. – Е јеси ми ово 
измај сто ри со, сва ка ти час ђе чуо и ђе не 
чуо, дабог да ти се позла ти ле оба дви је. 

измак ну ти се измак нем се св ‘поме -
ри ти се, пову ћи се у стра ну, у поза ди ну’; 
в. тан др ка ти; ║ изма ћи измак нем св 
‘и с т о ’ ; в. при шу ће ти; ║ изми ца ти -чем 
св пре ма измак ну ти / изма ћи. – Ђедо је, 
вели, виђо да е њего во про шло кад су 
копа чи поче ли да му изми чу. 

изма ми ти изма мим св ‘доби ти нешто 
лукав ством, на пре ва ру’. – Ника ки то чо-
век није кад је мого д-изма ми ста рим људ -
ма паре, бак сем, до ују тру, па им никад 
није вра ти јо. 

изма сти ти (се) -астим (се) св ‘испр -
ља ти (се), ума за ти (се) машћу’; в. тас. 

изма у шке прил ‘из зама ха’. – Гле дам 
га како уда ра мацо лом изма у шке, пршти 
каме ње на све стра не. 

изме ра ти   изме рам св ‘при гње чи ти, 
нагње чи ти’. – Немо да при те же те те 
патли џа не да иг не изме ра те. 

изме ста прил ‘из места’. – Ондај ти се 
баца ло каме на с раме на, ска ка ло на утри -
ни изме ста и истр ке. 

измет ну ти се измет нем се ‘деге не ри -
са ти се, поста ти лоши ји од пре да ка’. –  
Сви су му били часни и поште ни људи, 
само се он одне куд измет но, ко да није од 
тог соја. 

изме ша ти изме шам св ‘про ме ша ти’. 
– Изме шај де мено ту чор бу да не заго ри. 

изме шти ти (се) / измје шти ти (се) -
им (се) св ‘пре ме сти ти се, пре се ли ти се’. 
– И мој ђед ти се, потље попла ве, изме -
шти вамо го ре у-брдо, зато што е дољ нак 
водо плав но. – Нама кућа некад била чак 
горе у Башчи на ма па се наши ста ри измје -
шти ли вамо до ље. 

изми го љи ти се -љим се св ‘изву ћи се 
из какве теско бе, нево ље’. – Миц по миц, 
он се нека ко изми го љи из нема шти ње и, 
вала Богу, заи ма се. 

изми ље ти -ли(м) св ‘иза ћи пола ко из 
скло ни шта’. – Изми ље ла муши ца на 
топло ту одне ка ле. 

изми ри ти (се) изми рим (се) св ‘поми -
ри ти (се)’. – И туј ти се они, на оче вом 
гро бу, изми ри ше и од ондај гае и чува ју 
љубав међ собом, нако како иг је отац 
заве то во. 

изми ти се изми јем се св ‘оку па ти се, 
уми ти се’. – Вече пред дола зак гости ју 
изми ла се, опра ла косу и спре ми ла сто е -
ће одје ло. 

измо ди ти / измо ђе ти -ди(м) св ‘иза -
ћи из моде’. – Дошло неко пога но вре ме 
да ће и образ брзо д-измо ди. – Он ти је 
дав но и дав но то измо ђо: про до наке коње 
и узо ону трак тор чи ну. – Сад су ти ови 
бре збо жни ци измо ђе ли и сла ву и пре ка -
ду, а пое ди ни сла ве, Боже им про сти, у 
кава ни; в. изну три ца. 

измо та ва ти се -ота вам се св ‘пре не -
ма га ти се, шепу ри ти се; прси ти се‘. – 
Дошо вође да се измо та ва и пре не ма же.  

измр ви ти -им св ‘усит ни ти, напра ви -
ти мрве’. – Измрв де мено љеп ца пилад ма. 

измр зну ти -не(м) св ‘про мр зну ти’; в. 
лука, мра зи ште, одгр ну ти. 

измр ка чи ти -им св ‘измал тре ти ра ти, 
изму чи ти’. – Зва ли га у мили ци ју и тамо 
га измр ка чи ли: није знао ђе му е дупе а ђе 
гла ва. 

изму дри ти изму дрим св ‘сми сли ти, 
досе ти ти се’. – Наш народ је изму дри јо 
мло ге изре ке и посло ви це и то се чува ло 
и пре но си ло с коље на на коље но. 

изму дри ца ж ‘мудр ост’. – Има у на-
шем наро ду ваздан изму дри ца, то ти је 
вели ка шко ла.  

измун та ти измун там св ‘пре ва ри ти’. 
– И тако ти њега измун та ше ман гу пи те 
оста крат ки јег рука ва.  
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изму сти -узем св а. ‘пому сти’. – Ти 
мораш д-изму зеш оно што теле не издои; 
б. ‘потро ши ти све до кра ја’. – Он ти бога -
ми изму зе држа ву згод но: њега су ти опра -
ви ли у пуков нич ку пен зи ју при је педе сет 
и нешто годи на. 

изму чи ти -им св ‘пре тр пе ти муке, 
пре па ти ти’. – Баш је бијо изму чен човек, 
така му суд би на. 

изму штра ти -ам ‘нате ра ти у ред, нау -
чи ти муштра њем’. – Јесу га изму штра ли 
у вој сци, ал су, бра те, и напра ви ли од њега 
чове ка; в. куди је. 

изнад ни чи ти -им св ‘зара ди ти над ни -
че њем’. – Све што е заи мо, изнад ни чи јо 
е, нема дана да није ишо у-над ни цу. 

изна пи ја ти се -апи ја мо се св ‘поо пи -
ја ти се’; в. кока ти, мари са ти. 

изне буа прил ‘нео че ки ва но, изне на -
да’. – Одјед ном се, изне буа, сру чи јака 
киша да су се ство ри ли пото ци воде за 
трен ока, било ми је мокро и пот па зом. –  
Таман се сје но осу ши ло и ми да поч не мо 
пла сти ти, изне буа се помо ли облак од 
Овча ра и за тили час се замра чи небо и 
пљу сну киша. 

изне мо ћа ти -ам св ‘изгу би ти сна гу, 
осла би ти’. – Изне мо ћо скроз-наскроз, 
начи сто сагу би јо кувет; в. саџ га ти.  

изнје ти / изње ти / ижње ти изне сем 
св 1. ‘поди ћи нешто на виси ну’. – Изње 
ора се на кал кан да се суше, а за то вре ме 
жене изње ше јело на астал; 2. ‘послу жи -
ти неког’. – Нана ижње каву, а ђедо раки -
ју; 3. ‘наја ви ти, саоп шти ти одлу ку’. – И 
туј нак ти он изње како неће у задру гу да 
би се, вели, за гркља не вата ли; изр. ~ 
живу гла ву. – Једва изње смо живу гла ву 
из оне гужве; ║ изно си ти -им св 1. ‘дуго 
носи ти неки комад оде ће’. – Изно си ла сам 
вала ову аљи ну, нема јој изде ра; 2. ‘носи -
ти из низи не уза стра ну’. – И ондак ми 
поч не мо оздо из орни це изно си ти папри -
ку у кото ба њи ма вамо на ви ше. 

изну три ца ж ‘уну тра шњи орга ни 
закла ног живин че та’. – Досле се и изну -
три ца кори сти ла, сва ки лјек, сад јок, измо -
ђе ли па баца ју сав цубок. 

изо ба љи ва ти -аљу ем св ‘поо ба ра ти, 
испре вр та ти’. – Згод но сам био пође но 
ђете ли ну на рого џе и дуне она сапан ђе ла 
и изо ба љуе иг све до јед не. 

изо бе ћа ва ти -ећа вам св ‘обе ћа ти мно -
го шта’. – Ове, оне и оне она мо неђе ље 
не могу да ти стружем гра ђу, изо бе ћа во 
сам људ ма, а потље бани да се здо го во -
ри мо, има ћу те на уму. 

изо би ча(ј)ити -ича им св ‘пре ки ну ти 
тра ди ци ју, оби чај’. – Земај ле се сла ви ла 
обе ти на у сва кој кући без раз ли ке, сад 
мло ги то изо би ча и ли па пра ве неке буда -
ла шти ње ко-но што су осам не сти рођен -
да ни са некол ко сто ти на гости ју и музи -
ком и ондак, кол ко су шаша ви, пале свје ће 
живој ђеци, буди-бок-с-нама, ваљ да наи -
шло неко дру го вре ме и дру ги оби ча ји. 

изо бла прил ‘у обли ци, нео те са но (о 
дрве ту)’. – Он уда ри јо рого ве од самаца, 
нако изо бла, само тесно мено ону стра ну 
одо згор да боље налег ну баски је, то не 
мож да се врчи ни лјек. 

изоб ли чи ти -обли чим св 1. ‘пред ста -
ви ти у пра вој све тло сти, раз об ли чи ти’. – 
Вала иг је изоб ли чи јо пред они јем наро -
дом начи сто, алал му петља; 2. ‘про ме ни -
ти изглед’. – Изоб ли чи јо се, не личи на 
себе.  

изо ди ти -им несв ‘изла зи ти’. – Ми 
изо ди мо на-гро бље за све четво ре заду -
шни це, то ти је закон. 

изо ко ла прил ‘зао би ла зно, непри мет -
но’. – Поче он да при ча зао би ла зно, нако 
изо ко ла, а ђедо му вели: сло бод но ти, син -
ко, реци шта си шћео. 

изо ра ти изо рем св ‘изба ци ти из земље 
неки пред мет при ли ком ора ња’. – Изо ро 
Игру тин у Бре ки њи неку ста рин ску чапа -
ру и доњо Мило мир ци д-опе ре. 
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израв ња ти -ам св ‘порав на ти’ – Ови 
њини израв ња ли авли ју, дошло мло го 
љеп ше но рани је кад је била стра на; изр. 
~ рачун ‘напра ви ти обра чун’. – Ајде да 
ми израв ња мо рачу не јел што веле наши 
ста ри: чис рачун дуга љубав. 

изра ди ти се изра дим се св 1. ‘измо -
жди ти се раде ћи без мере и одмо ра’. – 
Изра ди ли смо се и ја и ова моја муче ни ца 
ко нико наш; 2. ‘пре ва ри ти’. – Изра де ман -
гу пи Мило ми ра те му узму овце јев ти но. 

изра жа ва ти се -ажа вам се несв ‘гово -
ри ти ружне речи, псо ва ти’. – Онај Лисо е 
душа од чове ка, ал се, бра те, изра жа ва, 
да-бок-сачу вај, сва ка дру га му е галат на; 
║  изра зи ва ти се  -ази вам /-азу ем се несв 
‘и с т о ’ . – Мло го е добар човек, ал има 
пога ну јези чи ну, изра зи ва се да-бок-сачу -
вај, сва ка дру га му е грд на да не може 
бити грђа. 

израз м ‘ружна реч, псов ка’. – Њего ве 
изра зе ниси мого под ње ти; ║ изра зан -
зна -о ‘који гово ри непри стој не и гру бе 
речи, псо вач’. – Нико од њиг није изра -
зан, нит је ко икад чуо да они гала те, ил 
да нешто шола пе. 

изра ни је прил ‘рани је, за вре ме на’. – 
Наши су почи ња ли да спре ма ју за сла ву 
изра ни је, наба вља ли шта тре ба, кре чи ли 
и кое шта.  

изре зи ли ти -ези лим св ‘изгр ди ти, 
избру ка ти, изру жи ти’. – Изре зи ли јо га на 
паćа уста, пред сви ма. 

изре ћи се изрек нем се ‘несмо тре но 
ода ти неку тај ну, истр ча ти се’. – Ту ти се 
он изрек не,  нео ти це,  и ондак су сви 
сазна ли, ваљ да тако то бива, јер бо није за 
џабе каза но да ће све што е тај но да бид -
не јав но.  

изри ба ти изри бам св 1. ‘теме љи то 
очи сти ти, опра ти риба њем’. – Кад сали -
је мо кај мак, ондак оно млје ко под мла чи -
мо и сипа мо мају да се сири, а кар ли це 
изри ба мо дрпа ром и вре лом водом и тури -
мо на поли цу пред мекар да се осу ше, па 

ćутра јопет у њиг раз ли ва мо млје ко; 2. 
‘изгр ди ти, изру жи ти’. – Изри бо га учи -
тељ пред свим ђаци ма, бијо се зацр ве њо 
ко бул ка. 

изри ља ти изри љам св ‘дубо ко иско -
па ти земљу за сад њу вино гра да’. – Земај -
ле, кад смо сади ли вино град, изри ља мо 
по три аршо ва у-дуби ну, аман до кука. 

изрод изро да м ‘деге не ри са ни пред -
став ник људ ске врсте; дво лич њак, пре вр -
тљи вац’. – Није то ника ко чудо јел није 
џабе каза но: ни жита без куко ља, ни наро -
да без изро да.  

изру жи ти изру жим св ‘оштро уко ри -
ти’; в. одје ца ти. 

изру чи ва ти -учу ем несв ‘сипа ти, уси -
па ти’. – Изру чи ва ли смо џако ве с пше ни -
цом у прје ćе ке, ако е добро сува, а ако 
није, онда распре ми мо собу па е изру чи -
мо на пар тос, отво ри мо про зо ре и лопа -
та мо, сва ки дан по некол ко пута, док се 
не ису ши; ║ изру чи ти изру чим св ‘иза су -
ти’. – Са-ћу доћи само часком д-изру чим 
мећу сви ња ма; ║ изру чи ва ње с гл. им; в. 
забрек ну ти. 

изу би ја ти изу би јам несв ‘испре би ја -
ти’. – Туј нак ти ми Југо сла ва, што нас је 
стал но шама ро јел је пото ра во па бијо 
јачи ода нас, саче ка мо у заćе ди и изу би -
ја мо на мртво име и пре зи ме, није могла 
ни мај ка да га позна ласно, и више нас 
никад није пип но ко да се не ваља. 

изу да ра ти -ам св ‘исту ћи’. – Изу да -
ра ше оно весе ло дје те ни кри во ни дужно, 
опањ ка ше га она Мило са вље ва пашча ди -
ја на прав ди Бога. 

изу ми ра ти -ем несв ‘зати ра ти се, 
неста ја ти’. – Ми, ко што видиш, дје те, 
пола ко изу ми ре мо; кад поглаш: мло го е 
мало они јег што могу д-иско па ју раку кад 
неко умре; ║ изу мр је ти изу мрем св ‘затре -
ти се, оста ти без потом ства’. – И ет, они 
ти, дале ко било, изу мр је ше, оста нака имо -
ви на пуста и зако ро вље на, шта ћеш, тако 
им суђе но. 
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изу ми ти изу мим св ‘изми сли ти нешто 
ново’. – Па ниси ти изу ми јо рупу на сак -
си ји. 

изу ми ца ж ‘мудр ост изни кла из народ -
ног иску ства’. – Те су ти нау ке да е дуг 
рђав друг, да ко носи не про си, да ко уми -
је њему дви је – изу ми це наши јег ђедо ва. 

изу сти ти изу стим св ‘отво ри ти уста и 
нешто рећи’. – Ма нисам још изу стио да 
кажем пра ву прав ца ту исти ну, суди ја 
каже: доста!  

изу ти се изу ем се св ‘ски ну ти обу ћу’. 
– Ђедо изу кон ду ре, сву че чара пе и тури 
ноге у шавањ с водом. 

изед но прил ‘редов но, стал но, увек’. 
– Изед но е он навра ћо да нас оби ђе кад 
гој  му  се ука же при ли ка; в. ура ни ти, 
шла њав. 

изе ли ца м / ж ‘који је про ждр љив, који 
мно го једе’. – Он ти је бијо, весел ник, 
вели ка изе ли ца. 

изу тра прил ‘рано јутр ом’ – Изу тра 
нај пр во нами рим сто ку и пиљеж п-онда 
попи јем раки ју и вру шту ку ем с чељад ма, 
па ондак свак свој посо. 

ија ко св. ‘упр кос’. – Она се уда де ија -
ко смо јој гово ри ли: немо још је рано, ал 
ет, мла дос – лудос. 

ијед  м ‘гор чи на, отров, бес, вели ка 
љут ња’. – Каже: добро, нек буде како ви 
вели те, једва савла ђу ју ћи ијед што га е 
џар но у само са мо срце. 

икад прил ‘било кад, у било које вре -
ме’. – Боље икад него никад. 

ико на ж ‘сли ка све ти те ља’. – Баба е 
стал но пре бри си ва ла ико не у слав ској 
соби;  ║ ико ни ца ж дем. – На слав ску 
свје ћу смо тура ли ико ни цу Све тог Нико -
ле (в. сл. 112/2, стр.656). 

икра ж ‘рибља јаја’. – Кад чисти мо 
шаран, ми икру пре пр жи мо и тури мо у 
сар му, прсте да пој деш. 

иксан -ана м ‘људ ско биће, човек’ – 
Наи ђе онај иксан поред њене куће и само 

звје ра ко ован о Мијољ да ну; изр. И Бог 
узи ма добра икса на. 

ила1 ж в. ило ва ча. – Иди, дје те, доље 
у-поток испод Милин ко вог чаи ра, у-оба -
ли има оне пла ве иле, нако пај и доне си 
по-кове да под зи да мо шпо рет. 

ила2 ж ‘зло ба, пакост’. – Нисам неком 
нешта иле неке начи ни ла (1). 

или ња ча ж бот ‘сор та јабу ке која 
сазре ва о Или нуд не’. – Кад бид не о Или -
нуд не, ондак ста са ва она јабу ка више сала -
ша,  ваљ да  се  спо ра ди тога и зове или -
ња ча. 

ило ва ча ж ‘врста земље, гли на’. – 
Каже: зами ри со Чедо мир на ило ва чу и, 
неш ми веро ва ти, ćутра дан умр је весел -
ник, Бог да га про сти. 

иља да ж ‘хиља да’. – Некад је на 
џемат ским утри на ма пасло по иља ду ова -
ца, кад ови дођо ше на влас, оте ше нам 
утри не и сад не мош ласно да видиш овцу 
ниђе, ко да се не ваља.  

иља дар ка ж ‘нов ча ни ца од хиља ду 
дина ра’. – Даде он тру ба чи ма иља дар ку, 
а они оће да поис пра вља ју тру бе кол ко иг 
је задо во љи јо. 

иља ди ти се -и се ‘умно жав ати се 
хиља да ма’. – Про да док ти ове овце с ала -
лом, дабог да ти се иља ди ле, а он њему 
вели да паре потр о ши на радос и весе ље. 
– Он поди же чашу па вели: Здрав си, 
дома ћи не, пра си ле ти се крма чи не, кра ве 
ти се тели ле, овце ти се јаг њи ле, снае ти 
се пора ђа ле, њиве ти рађа ле, паре ти се 
иља ди ле. 

[имање] с; в. залаз, зако ро ви ти, 
насто ја ва ти;  ║  имањ це -а / -ета с дем, 
в. кана ти ти, лјек, уђе ре зи ти. 

[имати] имам / има дем несв. – Ма 
пола ко, бре, рођо, вра ти ћеш ми кад имад -
неш, није о гла ву;  често у стал ним спо је -
ви ма: има ди јаг – не зна док, изгу бик – 
позна док; ~ бубе у гла ви ‘обе ле жен нео -
бич ним пона ша њем’. – Ма није он тачан, 
реко би човек да има неке бубе у гла ви; ~ 
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више у пети но он у гла ви ‘бити неу по ре -
ди во памет ни ји’. – Мош ти да при чаш 
шта гој оћеш, ал морам да ти ка[же]м: он 
има више у пети него и ја и ти у гла ви; ~ 
дугач ке прсте ‘склон кра ђи’. – А он ти 
има дугач ке прсте, сви зна ју да воли да 
дрп не; ~ злат не руке ‘спо со бан, вешт, ви-
чан послу’. – Дуле ти је мло го баста шан, 
нема шта он н-уми је д-ура ди, има злат не 
руке, што очи ма види уми је; ~ неку валин -
ку ‘има ти ману, недо ста так’. – По све је 
за при мер, има само јед ну валин ку, још 
га није позва ло у вој ску, веле да има рав -
не таба не; ~ тешку руку ‘бити опа сан у 
тучи’. –Тај има тешку руку, ђе он уда ри – 
туј тра ва не ниче; ~ у гла ви ‘зна ти’. – Она 
то све има у гла ви: кад је питаш – ко да 
чита из књи ге; ~ уси ја ну глав чи ну ‘бити 
занет неком мишљу, иде јом, иде о ло ги -
јом’. – Не вре ди, не мош да му дого во -
риш ништа, има уси ја ну глав чи ну; ~ чи-
сте руке ‘поштен, честит’. – Е он има 
чисте руке: за њега се може касти да е све 
што е ство ри јо – одзно и јо часно и поште -
но; ~ пик ‘има ти при кри ве ну мржњу на 
неког, стал но тра жи ти при ли ку за осве -
ту, да се учи ни пакост’. – Целог живо та 
они има ју пик на нашу кућу, ни-бош-чега; 
~ рачу на ‘бити испла ти во, вре де ти’. – Има 
добру њиву, лако рад на, има ло би рачу на 
да се узме напо ла.  

имен то ва ти -уем (не)св ‘име но ва ти, 
поми ња ти по име ну’. – Неке није имен -
то во, ал по оном што е при чо – зна ло се 
који су; ║ имен то ва ње с гл. им. – Јес му 
псо во све по спи ску и мај ку, и сестру и, 
д-изви неш, имен то во у-шта, и то му е 
имен то ва ње окр ва ви ло нос. 

иму ћан -ћна -о ‘богат, добро сто је ћи’. 
– Они су имућ ни од пам ти вје ка, рад ни и 
чести ти, сло жни и пред у зи мљи ви и има -
ју, што но се каже, од тице млје ка или, што 
би реко ђедо, не зна ју шта има ју. 

ина ко прил ‘ина че’; в. уро ти ти, ћо-
шак; ║ [иначе] прил; в. суво па ран, так -
ну ти.  

инат ина та м ‘пркос’. – Од ина та нема 
грђег зана та; ║ ина тан -тна -о ‘који се 
лако заи на ти, који се пона ша нера зум но’. 
– Није добро бити ина тан јер зид је твр ђи 
од гла ве. 

ина ти ти се ина тим се несв ‘прко си -
ти, љути ти се, не сара ђи ва ти’. – Немој се, 
дје те, ни с ким ина ти ти, сто пута сам ти 
рекла, но сва ком реци лепу реч јел лепа 
реч и гво зде на вра та отва ра. 

ина џи ја м ‘који је склон ина ће њу и 
сва ђи’. – Оста ви ина џи ју, он ће из ина та 
пое сти оно што се неј де.  

ина џин ка ж. – И није ти она нека ина -
џин ка, нит абро но ша, но дошла нако сме -
р на и лепе паме ти. 

ино ве ра ж ‘стра на, туђа вера’. – То 
што неки раде може само ино ве ра; ║  ино -
ве ран -рна -о ‘који је туђе вере’. – С ино -
вер ним мош све да радиш ко човек ш-
чове ком, ал ш њим у цркву не иди. 

инџи њер -ера м ‘инже њер’. – Није се 
он либи јо ника ког посла ија ко е инџи њер. 

[иње] с атм; в. закр ва ви ти, игли час, 
ште на ра 2. 

ипсо ва ти ипсу ем св ‘изгр ди ти, изру -
жи ти, испсо ва ти’. – Ипсо во га на пасја 
уста, реко му: ваки си, наки си, ника ки 
си, срам те, вели, било. 

иран ира на м ‘деко ра тив ни тка ни 
покри вач’. – Иза тка ла ми нана зимус два 
ира на и дви је срџа де. 

исе с ‘део’. – Кад иг је отац дје ли јо, 
њему у исе при па не воде ни ца. – Дао му 
део свог иса; изр. Дошо ђаво по свое исе. 

исе ћи  исег не св ‘пока за ти се довољ -
ним, досег ну ти’. – Стра ме да л ће ово 
бра шна исе ћи до нове жетве, мора мо мено 
при смо чи ти. 

иска за ти се иска жем се св ‘пока за ти 
се, откри ти иден ти тет’. – Ондак се он 
иска за ко е и шта е, ода клен је и спо ра ди 
чега е дошо. 

иска ли ти иска лим св 1. ‘ока ли ти, 
иско ва ти каље њем’. – Одњо у Попо ви ће 
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буда ко ве да му Вито и Мило сав иска ле; 
2. ‘изли ти љут њу, бес’. – Кол ко се ражљу -
ти јо, сав бјес иска ли јо на весе лу Еми ли ју, 
која ни лук јела, ни лук мири са ла. 

иска ља ти (се) иска љам (се) св ‘испр -
ља ти (се) бла том’; в. чет ка ти, шљиц ка -
вац. 

искам чи ти -им св ‘с муком измо ли -
ти, изну ди ти’. – Једва е искам чи јо неки 
динар од оног мато рог, ко да му е гуја у 
џепу. 

иска пи ти иска пим св ‘попи ти до дна, 
 испи ти’. – Бога ми иска пи смо ми вла шу 
раки је начи сто.  

иска ти иштем (не)св ‘тра жи ти, моли -
ти’. – Ишли да ишту руку ђевој ке и она 
се обе ћа ла. – Није сра мо та иска ти, знаш 
како е каза но, ишти те  и даће вам се. 

иска ша ти иска шам несв ‘при во ди ти 
кра ју коше ње лива де’. – Кад смо иска ша -
ли, углед не мо тамо поред врзи не зеч је 
легло и три мала зечи ћа, ми иг оби ђо смо 
да иг не дира мо, гро та е; ║ иско си ти1 
иско сим св ‘довр ши ти коше ње’. – Једва 
на једви те јаде сам до-мра ка иско сио 
лива ду у Раи че ви ни; в. тре ну ти. 

исква си ти -им св ‘попр ска ти водом, 
поква си ти’; в. отре сти се, пљу ска ти. 

иске зи ти се иске зим се св ‘напра ви ти 
гри ма су пока зу ју ћи зубе’. – Шта си се 
иске зи јо ко пече на гла ву џа. 

иски да ти -ам св ‘поки да ти, пре ки ну -
ти’. – Иски да смо запре жни це кад се загла -
ви смо с коли ма у оном сај ма ну; ~ се ‘насе -
ки ра ти се’. – Весе ла мама се иски да ла на 
кома де: шта ме, вели, сна ђе, кукуј мене 
идо бо га; изр. ~ се од сми ја  ‘заце ну ти се 
од сме ха’. – Кад је он то опри чо, ми се 
иски да смо од сми ја. 

иски ја ти иски јам св ‘наћи се пред 
озбиљ ним после ди ца ма због неког 
поступ ка’. – Јес он њиг јунач ки опло на 
том збо ру, ал му они неће оста ти дужни, 
све ће он то иски ја ти на-нос. 

иски ла ви ти -ила вим св ‘доби ти килу 
услед пре те ра ног напре за ња’. – Пре ње -
смо лам пек њиној кући, згод но иски ла -
ви смо; в.зан је ти, зате за ти, потег ну ти. 

иски сну ти -не(м) св ‘добро поки сну -
ти’. – Иски сну ло ми сје но у отко си ма, није 
ни за шта сем за про стир ку. 

иско бе ља ти се -ам се св ‘изву ћи се из 
тешко ћа, избо ри ти се с про бле ми ма’. – 
Иско бе ља ће се они кад им се ђеца здом -
ча ју сна ге, жив бијо па виђо. – Нека ко се 
иско бе ља смо у ове глад не годи не, вала 
Богу, пре те ко смо, како тако. 

иско би ти иско бим св ‘обес пра ви ти’. 
– Њему отац додје лио нешто мено, кол ко 
да га не иско би, а све дру го пре пи со оном 
ста ри јем. 

иско ва ти иску ем св ‘ура ди ти нешто 
кова њем’. – Иско ва ли смо код Добри во ја 
шар ке за капи ју, он кад нешто про пу шти 
испод њего вог чеки ча, знај да е веко веч -
но; – Знаш како веле: без муке се песма 
не испо ја, без муке се сабља не иско ва; ║ 
иски ва ти иски вам несв. – Гле до сам како 
Мило сав и Вито иски ва ју коњ ске пот ко -
ви це са зим ским шту ло ви ма.   

иско ка ти се иско кам се св 1. ‘изу да -
ра ти се, помла ти ти се’. – Иско ка ше се у 
оној помр чи ни, не зна се ко кога и за шта; 
2. ‘при пре ми ти коки це, »јагли це« (в.)’. – 
Узе ла баба оно вели ко сито па нам, над 
про че вљом, иско ка ла доста јагли ца.  

иско ке ћи ти се -оке ћим се св ‘отег ну -
ти се, уко чи ти се од лен ство ва ња’. – Иско -
ке ћи јо се и лежи под дудом ко нека дан -
да ра, а кућа ни поцр ка ше од-рада, не зна ју 
ку-ћеју при је. 

иско ла чи ти -ола чим св ‘широ ко от-
во ри ти очи’. – Кад му то рекок, он се 
запре па сти, иско ла чи очи и поцр ве ње ко 
папри ка. 

[ископати] иско пам св. – Оти шло нам 
село у тан да ри ју, нема ко д-иско па раку 
кад се неко пре ста ви, а јад но ти д-иско па -
ју бунар, д-ицје па ју и испо би ја ју про шће, 
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д-исте шу јапи ју за бурад или мај шта, д-
иско па ју мочи ло, д-изга зе бла то, ко земај -
ле, и да у калу пи ма напра ве циглу па по-
што се она сушне на гув ну, да е сло же у 
бан ке те, д-испе чу креч и да га потље пога -
се у кре ча ни, д-изва де рипе у мај да ну и 
да иг исте шу за цоклу на какој гра ђе ви -
ни, д-оба ле шевар и да г-истружу за кров -
ну гра ђу и кое шта што се ради ло рукај ле 
(7: 95). 

ископ ње ти -ним св 1. ‘исто пи ти се (о 
сне гу)’. – Ископ њо снјег, про шла е зима; 
2. ‘убле де ти, измр ша ви ти’. – Ископ њо 
весе ли чиле и уве дри јо, види се да му 
изла зи увр стак, дабог да да доче ка Божић; 
3. ‘пре ви ше узре ти, наћи се на почет ку 
тру ље ња’. – Ископ ње ла лубе ни ца, није ни 
за шта, мош да е бациш сви ња ма. 

иско пр ца ти се -ам се св ‘изву ћи се, 
осло бо ди ти се крат ким трза ји ма испод 
нека квог тере та’. – Оно пра се поче да се 
гица испод ониг сно по ва што су се сру -
чи ли на њега и мало пома ло иско пр ца се 
нека ко. 

иско ри ти ти се -и се св ‘искри ви ти се, 
дефор ми са ти се’. – Није згод но уви тли јо 
даске и оне му се, нође на-сун цу, иско ри -
ти ле, све до јед не. 

иско си ти1 иско сим в. иска ша ти. 
иско си ти2 иско сим св ‘поста ви ти уко -

со; поме ри ти (се) из тежи шта’. – Згод но 
му се иско си јо оџак, ако дуне нека сапан -
ђе ла – оба ли ће га, мора да се пре зи да.  

иско чи ти иско чим св ‘нагло истр ча -
ти, изле те ти из места’. – Иско чи зец из 
врзи не пра во пре да нас.  

иско ши ти иско шим св ‘испрег ну ти 
воло ве’. – Реко: ђедо, што се ти крстиш 
кад кошиш ил кад ћеш д-иско шиш воло -
ве, а он вели: кад кошим, молим се да Бог 
помо же, а кад оћу д-иско шим – бла го да -
рим Богу што помо же те ура дик оно што 
нау мик. 

искра да ти се искра дам се несв 
‘непри мет но, кри шом, одла зи ти некуд’. – 

Искра да ла се она и док се није уда ла, а 
сад би се искра ла да с-одмо ри и од чове -
ка и од ђеце; ║ искра сти се -адем се св 
‘кри шом оти ћи’. – Кад је била ђевој ка, 
она ти се искра де и побег не за тог мом ка 
иако га њени нису баш нешто наро чи то 
беге ни са ли. 

искра ти ти искра тим св ‘исе ћи на 
више дело ва’; в. доће ра ти, 

искре ну ти искре нем св 1. ‘наг ну ти на 
стра ну, накре ну ти’. – Кад пре ла же мо лам -
пек, чим искре не мо казан и изру чи мо 
џибру, баци мо вру ће воде ис табар ке те 
сапе ре мо сва ки лјек да слу чај но не ува ти 
за дан це; 2. ‘попи ти, наће фи ти се’. – Кад 
искре то ше по пе-шес вру ћиг раки ја, тајо 
поче: чобан Раде крај Бје ли це спа ва, буди -
ла га чоба ни ца Рада, а кад гру ну ше басо -
ви – исту ли се вењер; ║ искре та ти искре -
ћем несв ‘наги ња ти на стра ну, на бок’. – 
Не може шиво њер друк чи је да с-уне се на 
вра та, него га искрен те поло шке и окрен -
те на кант.  

искре са ти искре шем св ‘сасе ћи, исе -
ћи’. – Све гра не искре ште д-оста не само 
дебло па га закач те на вла ку и извуц те 
горе на-пут; ║ искре си ва ти -есу ем несв 
‘сећи, одсе ца ти гра не’. – Ене иг у багре -
ња ку, искре су ју лисник. 

искри ви ти искри вим св ‘учи ни ти да 
нешто буде кри во’. – Кад је бијо са шпар -
та чом горе при вру, мено врд но те искри -
ви јо врсту. 

искр ље шти ти се -рље штим се св 
‘наро гу ши ти се, бур но реа го ва ти’. – А он 
се искр ље шти момен тал но, смо та бати ну 
и вур ну га по гузи ци.  

искр ма чи ти -им св ‘упр ља ти, зама за -
ти’. – Стал но му мла ђи брат, ко нека на-
пас, узме те искр ма чи све ску. 

искро(ј)ити искро(ј)им св ‘исе ћи, по 
мери, по потре би’; в. рте ни ца. 

искр пи ти -им св ‘закр пи ти, покр пи -
ти’. – Искр пи ла сам ђеци све чара пе и 
пан то ло не. 
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искр са ва ти -рса ва несв ‘поја вљи ва ти 
се изне на да’. – Стал но ми искр са ва јед на 
по-една нево ља: таман сара ни смо тату, 
раз бо ље се мама, тек што е изве до смо из 
бол ни це, уда ри овај град те нам опу сто -
ши уćе ве; ║ искр сну ти -не(м) св ‘изне на -
да се поја ви ти’. – Про љеп ша се вре ме, 
вала Богу, искр сну ваздан посло ва кое тре -
ба ота ра си ти за љепо те. 

искру пен да ти -ам св ‘круп но исе ћи, 
самле ти’; в. насит но. 

искруп ња ти -ам св ‘круп но исе ћи’. – 
Мло го си искруп ња ла овај лук, тре ба ло е 
сит ни је. 

искр ца ти -ам св в. накр ца ти. – Искр -
ца ли смо доста ора са, тре ба ће нам за 
Никољ дан 

искр чи ти искр чим св ‘очи сти ти терен 
крче њем’. – Раз ву че се ђубре, искр че врзи -
не, попр ска ју шљи ве и јабу ке кре о за ном, 
нацје па се дрва ци, окру ни се жито и то 
ти је од посла зими, не рачу њам оно око 
сто ке и пиље жи. 

искрч ми ти -им св ‘рас про да ти на 
мере ње’. – С про ље ћа ћеро ком пи ре у 
Сплит и про да во, после под не по кућа ма 
на џак, а при је под не искрч ми по некол ко 
џако ва на пија цу. 

искр ши ти -им св ‘изло ми ти’; в. пре -
ра ди ти.  

иску пи ти се -имо се ‘сабра ти се, наћи 
се на оку пу’. – На моба ма се земај ле иску -
пи по два ес три јес коса ча, па кад загр ме: 
Кад коса чи шором запје ва ју / Про зо ри се 
сами отва ра ју / То иг мала отво ри ла ши-
ром /Јел јој није од коса ча с миром; ║  
иску пља ти се иску пља мо се несв ‘саби -
ра ти се у гру пе’. – Мобе на каке су се Дра -
га чев ци земај ле иску пља ли неће више 
нико ни иску пи ти ни виђе ти. 

иску пи ти се иску пим се св ‘ока ја ти 
грех, морал ни пре ступ’. – А он му вели: 
е, мој бра те, кол ко си ти жене ти на имо, 
не мош се иску пи ти сем д-одеш у мана -
стир, и то у каку испо сни цу да се каеш.   

иску ша ти -ам св ‘ста ви ти на про бу, 
изло жи ти иску ше њу’. – Иску ша ће они 
њега и наће ра ти га да при зна и оно за шта 
није ни чуо; ║ иску ша ва ти -уша вам несв. 
– Не играј се гла вом и не иску ша вај несре -
ћу; ║ иску ше ње с гл. им. ‘ста ње које дово -
ди чове ка пред избор изме ђу добра и зла’. 
–  Ет, паде у иску ше ње, ија ко е он добро 
води јо рачу на шта ваља а шта не ваља. 

иску ше ник -ика м ‘човек који ула зи у 
мана стир с циљем да се замо на ши’. – По-
што е бијо иску ше ник три годи не, замо -
на ши јо га вла ди ка и нађе но му име 
Кипри јан. 

иску ше ни ца ж ‘жена која ула зи у 
мана стир с циљем да се замо на ши’. – Сад 
кода-њиг има још пе-шес иску ше ни ца.   

исми ја ва ти -ија вам св ‘под сме ва ти се 
на нечи ји рачун’. – Исми ја ва ли су га, ал 
се он није на то обр то; ║ исми ја ти (се) 
исми јем (се) св ‘подруг ну ти се’. – Исми -
ја ше весе лог Или ју, а он ни абе ра. – Исми -
ја ли смо се на коми ша њу да ме и сад боли 
трбу од сми ја. 

испа да ти -а(м) несв пре ма испа сти. – 
Њему не испа да ласно бан ка иж-џепа; ║  
испа сти -днем св ‘пасти из нече га губе -
ћи осло нац’. – Испа ло нам неђе успут 
  ćекир че из кана та, мора док да се вра тим 
натраг да га нађем како знад нем и умљед -
нем. – Испа ло ми узгред но да оба вим оба -
два посла, што се каже: да јед ним мет ком 
уби јем два зеца. – Испа ло е мло го грд но 
то што си учи њо; изр. Да си ми на око 
испо. 

испа ли ти испа лим св 1. ‘испу ца ти, 
лан си ра ти’. – Кад је наи шо онај црни об-
лак, Љуби ша Цогољ ти испа ли три раке -
те, ал не би вај де – обје ље град; 2. ‘изне -
ве ри ти неко га, пре ва ри ти’. – Они ти 
испа ли ли весе лог Обре на: обе ћа ли му 
брда и доли не, он дад не паре, а од њиг ни 
тра га ни гла са. 

испа ли ча ва ти -ича вам  несв ‘извла -
чи ти пали це из јар ма, испре за ти воло ве’. 
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– Таман ја испа ли ча во воло ве, кад ете ти 
Мла до ми ра: јој, вели, Радо са ве, да л би 
шћео да ме ишче тво риш, загла вик кола у 
локву оно мо у Пито ма ча ма и не могу 
воло ви д-изву чу, не вре ди ни бити, ни 
моли ти; ║ испа ли чи ти -им св. – Туј под 
кле ном испа ли чи мо воло ве, баци мо пре -
ко њиг покров це да иг не бије ведри на и 
поло жи мо оно сјен ца што смо поње ли, да 
пре да ну, има још да зап ну весел ни ци до 
на-пла ни ну. 

испар ма чи ти -им св ‘изу да ра ти пар -
ма ком’. – Он смо та онај пар мак па га љуц -
ки испар ма чи, неће му више пасти на ум 
да лаже. 

испа ру чи ва ти -учу ем несв ‘пра зни ти 
какву посу ду, осло ба ђа ти је садр жа ја који 
се у њој нала зи’. – Немо то испа ру чи ва -
ти, доње ћу ти ону дру гу кан ту; в. про че -
вље; ║ испа ру чи ти -им св ‘испра зни ти 
какву посу ду (чабар, кацу, ћуп); испи ти’. 
–  Баба Зор ка из два-три цуга испа ру чи 
шољу срчу ћи ону каву без сне би ва ња. 

испа са ти се -шем се св ‘изву ћи кошу -
љу из пан та ло на’. – Што си се, сине, тако 
испа со, бла го баби, назеп ће ти трбу? ║ 
испа си ва ти -асу ем – Кад огри је сун це. 
ми смо испа си ва ли кошу ље, лак ше копа ти. 

испа сти -днем св в. испа да ти.  
испа ти ти1 -им св в. запа ти ти. – Испа -

ти смо ова ца, вала Богу, пуна башча; в. 
тра ву љак.  

испа ти ти2 (се) -им (се) св ‘наму чи ти 
се’ – Вала смо се испа ти ли ко нико наш. 

испа ша ж ‘напа са ње сто ке на пашња -
ку’. – Дава ли смо овце, љети, Ерцо ви ма 
на испа шу. 

испел ве ри ти -им св ‘рђа во ура ди ти’. 
– Ма боље да га нисам ни звао да ми пома -
же, кад ми је вако испел ве ри јо. 

испен тра ти се -ам се ‘испе ти се’. – 
Што си се толи ко испен тро, ако пук не 
гра на, сло ма та ћеш се, црни сине. 

испе тља ва ти (се) -етља вам (се) 
‘извла чи ти (се) из нево ље, шкрип ца’. – 

Из нево ље пође кад ће те испе тља ва ти при -
ја тељ, ал од луде гла ве неће моћи нико; ║ 
испе тља ти се испе тљам се св пре ма испе -
тља ва ти. – Ако Бог да да се испе тљам 
из дуго ва, неће ми више пасти на ум да се 
заду жим да би на кози оро. 

испе ћи испе чем св ‘завр ши ти пече -
ње’. – Баба испе кла пога чу у цре пу љи, а 
ђедо пра се на шиљ ку при је но што су се 
гости иску пи ли. – Оће д-испе че јаг ње на 
шиљ ку код наке љеб не вру не; изр. Испе -
ци па реци. 

испи ја ти испи јам несв ‘пити пола ко’. 
– Испи ја он ону раки ју и вели да посо 
није зец па да побег не, а не зна да после 
неће бити ни зеца ни посла; ║ испи ти 
испи јем св ‘попи ти до кра ја’. – Кад су 
запје ва ли први пјев ци, они испи ше зад -
њу и запје ва ше ону бекрин ску: Пићу, пићу 
док је у бури ћу / Кад неста не, ја ћу из 
кава не. 

испи ли ти (се) -и (се) св а. ‘изве сти 
пилад леже ћи на јаји ма’. –  Испи ли ло се 
два е сто ро пила ди, само један мућак бијо; 
б. ‘роди ти се, бити поре клом’; в. куро пе -
ца ти се. 

испи па ва ти -ипа вам несв ‘опре зно, 
изо ко ла поку ша ва ти да се нешто сазна’. – 
И они нашли њега да испи па ва ју шта 
мисли о њиним лопо влу ци ма; ║ испи па -
ти -ам св. – Видим ја да он нешто оће д-
испи па, ал не знам шта; ║ испип ка ти -ам 
св. – Морам д-идем нека ко д-испип кам да 
л би дали њину ћеру за мог сестри ћа, па 
тек онда д-иде мо да пра ви мо пита ње како 
тре буе и доли куе; ║ испип ко ли ти -им св 
дем. – Ма испип ко ли ће он и ђе ђаво коња 
веже. 

испи ра ти испи рам несв ‘пра ти веш у 
чистој води, после првог пра ња’. – Код 
куће отку ва мо у цје ђу, па ондак нато ва -
ри мо на кошу ља ру и носи мо у поток д-
испи ра мо; ║  испи ра ње с гл. им. – Кад се 
то отку ва, носиш на испи ра ње; ║ испра -
ти испе рем св. пре ма испи ра ти. – Испе -
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ре се то па се раши ри да се суши; изр. ~ 
уста ‘ого ва ра ти’. – Нема ју памет ни ја по-
сла него испи ра ју уста с мојим уку ћа ни -
ма, то ти је оно кад свој љеб једу, а туђу 
бри гу воде. 

испи сник м ‘исто го ди шњак, врсник’. 
– Шта да ти кам, мој испи сни че, још се 
ми не дамо, да шур не мо и спо мог не мо 
ђецу још који дан док не-доби је мо позив 
озго. 

испит испи та м ‘верид ба’; изр. узе ти 
на ~. На верид би све ште ник испи туе вере -
ни ке да л иг је неко наг но на зор да се 
узму, да се нису дру гом обе ћа ли, да нису 
у крв ном или дуов ном сро ству и тако то. 

испи чу ту ра м ‘бекри ја, пијан ду ра’. – 
Ма није ти он од рје чи, обич на испи чу ту -
ра: кад је пијан – обе ћа, кад се отр је зни – 
нема пој ма шта е обе ћо. 

испла зи ти -им св ‘исту ри ти језик из 
уста’; в. вру ћи на, јара, при пе ка. 

исплак ну ти -нем св ‘мало, повр шно 
опра ти неку посу ду’. – Исплак ни де мено 
ову кову, оћу д-идем у-шта лу да пому зем 
кра ве. 

испле сти испле тем св ‘завр ши ти пле -
те ње’. – Испле ток ђеци чара пе и џем пе -
ре, још рука ви це и нема зиме за њиг. 

испли ва ти -ам св 1. ‘изи ћи из воде, 
дохва ти ти се оба ле’. – Испли ва ће он из 
сва ког вира; 2. ‘изву ћи се из тешко ћа’. – 
Једва на једви те јаде испли ва смо из нево -
ља, беше се уро ти ло све спро ћу нас. 

испљу ну ти -нем св ‘с пљу вач ком 
изба ци ти нешто из уста’. – Мијо драг 
испљу ну опу шак који је дого ро до усне и 
на трк, изме ђу трм ки и трли це, шмуг ну, 
пре ко пре ска ка ла, у свињ ску башчу (7: 
165). 

испо би ја ти -оби јам св ‘побо сти у 
земљу’. – Бог ме се некол ко дана згод но 
бори смо те испо би ја смо про шће око 
башче, сад ће ђедо пола га но да попли ће, 
пру шће смо наćе кли и при гна ли, све му е 
на мети; в. отки ва ти. 

испо ве зи ва ти -езу ем св ‘све пове за -
ти’. – Дођи кода нас да испо ве зу е мо 
патли џа не ус тач ке. 

испо вр ча ва ти се -рча ва се св ‘искри -
ви ти се, из[у]ви[ја]ти се, изви то пе ри ти 
се’; в. суво та. 

испо вр ши ва ти -ршу ем св ‘завр ши ти 
увр ши ва ње’. – Испо вр ши ва смо сје на и 
поле ме за смо, сад смо скр ди ли каба сту 
рану за сто ку. 

испо га ни ти -им св ‘зага ди ти, испр ља -
ти, уне ре ди ти’. – Оте рај ту мач ке ти ну да 
не испо га ни јело; в. рани ли ца; ~ се ‘испр -
ља ти, зага ди ти; ука ља ти образ’. – Мло ги 
су се потље рата испо га ни ли, одре кли се 
сла ве и пре ка де, не кршта ва ју ђецу, не 
осве шта ва ју води цу, зато нам и-јес вако 
нао па ко. 

испо до ка зи ва ти -ази вам св ‘дока за ти 
све’. – Ђе ћеш ти ђаво љој упра ви то да 
испо до ка зи ваш кад они мисле да од њиг 
почи ње свјет.  

испо за бо ра вља ти -ам св ‘забо ра ви ти 
све (што се зна ло)’; в. шега чи ти се. 

испо здра вља ти се -ам се св ‘поздра -
ви ти се са сви ма’. – Ми ти се испо здра -
вља мо ш њима, они се попе ше на кола и 
одо ше, вала Богу, задо вољ ни и рас по ло -
жни. 

испо кла ња ти -ам св ‘изде ли ти све 
покло не’. – Кум и кума доње ли даро ве и 
свој ђеци испо кла ња ли поне ку сит ни чи -
цу. 

испо ко ва ти -уем св пре ма поко ва ти. 
– За вече ру ћу да им испо ку ем папри ке, 
турим сира и кај ма ка, пога че и шта-ш 
љеп ше. 

испо на ба вља ти -ам св ‘наба ви ти све 
што је нео п ход но’; в. балир ка, ćеме. 

испо на кре та ти се -акре ће се св ‘испо -
ме ра ти се из рав но те же’. – Испо на кре та -
ло се спо ме ње, само што се није испре ту -
ра ло и ја велим: ајде, људи, да један дан 
оде мо да поис пра вља мо биље ге и д-уре -
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ди мо гро бље, гро та е да нам то бид не у 
небри зи. 

испо ро дје ва ти се) -оро дје ва мо (се) св 
‘изра ђа ти (се)’. – Јопет, вала Богу за све, 
испо ро дје ва ову ђечи цу па муке забо ра ви 
ко да иг није ни било. 

испо сти ти испо сти(м) св а. ‘издр жа -
ти цео пост’. – Ет, вала Богу, сви уку ћа ни 
испо сти ше овај пос и с радо шћу доче ка -
смо Божић; б. ‘оси ро ма ши ти’. – Откад 
поче ше д-уво де туђе рје чи по новин чи на -
ма, ради ју и теле ви зи ји, испо сти ше нам и 
испо га ни ше и језик. 

испо те кар прил ‘испо чет ка, поно во’. 
– Попа ли ше нам Буга ра ши гра ђе ви не, па 
поче смо испо те кар да кући мо, а сва она 
пре ђа шња заму ка про па де, ђе си бијо – 
ниђе, шта си ради јо – ништа. – Ајде, изде -
кле муј ону декле ма ци ју испо те кар да чуе 
и ђедо. 

испо ти ја прил ‘тихо, без буке’. – Ки-
ша испо ти ја роми ња, ђедо поред про че -
вља поче да нам при повје да, а ми, ђеца, 
се пре тво ри ли у уво, упи ја мо сва ку рјеч. 

испот ко чи ва ти -очи вам / -очу ем св 
‘пот ко чи ти све  што је про це ње но да тре -
ба на тај начин обез бе ди ти’; в. под у пи рач, 
пре мло го. 

испо у зи ма ти -ам св ‘узе ти све’; в. 
шиће. 

испра ви ти -им св ‘учи ни ти пра вим 
нешто што је било искри вље но’. – Ене га 
под тре ном испра вља оне ексе ре што су 
пова ђе ни из даса ка; изр. Испра вља кри ве 
дри не.  

испра зни ти испра зним св ‘осло бо ди -
ти садр жа ја, оста ви ти пра зно’. – Испра з-
ни смо бурад, наи ђе купац и узе сву раки -
ју одјам пут.  

испра ти испе рем св в. испи ра ти. 
[испратити] -им св. – Ка[д] смо по-

шли, испра тио нас до капи је, а ују тру јави -
ли да се пре ста ви јо; ║ испра ћа ти -ам несв  
– Земај ле нас испра ћа ли у вој ску да бид -

не мо људи, сад испра ћа ју у шко ле ти не да 
бид ну кок шта пле ри и ништа ци. 

испра ши ти испра шим св 1. ‘истре сти 
пра ши ну’. – Ижње ли поња ве да иг испра -
ше и да иг на ову љепо ту дова ти сун це; 2. 
‘изу да ра ти, изби ти’. – Испра ши јо му тур 
боз нева ља лу ка, сад је мено смер ни ји но 
што е бијо. 

испр ве прил ‘из првог поку ша ја’. – 
Сви смо про ба ли да пре ско чи мо, а само 
је Мико ја пре ско чи јо испр ве; в. ома ши ти. 

испр дак -тка м а. ‘позно дете’. – И 
онај Мијов испр дак почо нешто да тупи 
зубе и да ћера мак на конац, те не да да се 
про ши ри пут, те све му нешто сме та; б. 
‘послед ње јаје’. – Ово ти је Пир гин испр -
дак. 

испре би ја ти -еби јам св ‘исту ћи, 
измла ти ти’. – Испре би ја ли ман гу пи весе -
лог Пери шу, ни-бош чега; изр. ~ на мртво 
име ‘добро исту ћи’. – Ма шути, дје те, виш 
да ови ништа ци испре би ја ју на мртво име 
сва ког ко нешто шук не про ти ву њиг. 

испре ви ја ти -еви јам св ‘сави ти, уви -
ти се под тере том’; в. ру(ј)ило. 

испре вр та ти се -ћем се св ‘обо ри ти 
гра не под тежи ном рода’. – Род на годи -
на, вала Богу, глам како се испре вр та ле 
шљи ве од рода, моро сам да иг пот ко чу -
ем, оће да се изло ме. 

испрег ну ти испрег нем св в. испа ли -
чи ти, иско ши ти. – Испрег ну смо коње, 
уве до смо иг у шта лу и таман поче ли да 
иг тима ри мо кад кре ну кра ва да се тели; 
║ испре за ти испре жем несв. – Ене га 
пред-шта лом, испре же коње.  

испре жа ти испре жам св ‘саче ка ти у 
засе ди’. – Дани ма га е пре жо док га не 
испре жа, те га ува ти у кра ђи, а кад га е 
ува ти јо, ондак му е при ćе ло и мај чи но 
млје ко што е подо и јо, а јад но ти бостан 
што е покро.  

испре са ви ја ти -ави јам св ‘сави ти 
више пута’; в. заџе пак. 
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испре ска ка ти -еска чем св 1. ‘пре ско -
чи ти све пре пре ке’. – Он ти се ондак зале -
ти и испре ска че оне врљи ке, и оде путом; 
2. ‘жесто ко изру жи ти’. – Испре ска ко га 
наш Дра гић, није знао куда е оти шо, неће 
му пасти на ум више да про ба да нам 
поту ри мућак; 

испре ту ра ти -ету рам св ‘поо ба ра ти, 
испре вр та ти’. – Од оне олу је све крсти не 
се испре ту ра ле; в. испо на кре та ти. 

испре чи ти се испре чим (се) св ‘пру -
жи ти отпор, супрот ста ви ти се’; в. узми -
ца ти. 

[испржити] -им св. – Испр жде ми пе-
шес јај ци на сла ни ни да се пре за ло га јим. 

испр је ча ти испр је чам св ‘наба ца ти 
без сла га ња’.  – Испр је чо оне лома та ни је 
по кача ри, мош да сло миш врат. – Испр -
је ча ли се муру зи ко никад, не мош ласно 
да про ђеш кроз-њиву. 

испр си ти се -им се св ‘шепу ри ти се, 
ићи исту ре них прси ју’. – Видим ја њега, 
шет ка по ваше ри шту, па се испр си јо ко 
да није ода вле; изр. Испр си јо се ко маче 
на џига ри цу. 

испр ска ти -а(м) св ‘испу ца ти’. – Све 
им руке испр ска ле од ветра.  

испр ска ти испр скам св ‘попр ска ти во-
дом, теч но шћу’. – Видим да ће тра ва д-
изго ри, те узек црје во да е испр скам, да 
не-уве не начи сто. – Нема те воде која 
може добро земљу д-испр ска док не пане 
с неба. 

испу за ти се -ам се св ‘изве ра ти се уз 
дрво’. – Испу зо се Крле у вр Милин ко вог 
бора да бата ли свра ке љи ци гње здо јел ако 
се ту налег не, поку пи ће нам сву пилад. – 
Испу за се уз-тре шњу ко јеве ри ца, за трен 
ока. 

испу пу ља ти -а св пре ма пупу ља ти. – 
Испу пу љо дре њак нај пр ви, а ка-ће да ста -
шу за јело њего ви пло до ви, виђе ћеш на-
[ј]есен.  

испу ши ти -им св ‘попу ши ти цига ре -
ту’. –  Ајде ćеди мено д-испу ши мо по 

(ј)едну цига ру, па ћемо да гру не мо јово 
нано во. 

испу шта ти испу штам несв ‘пушта ти’ 
– Ене га испу шта пилад напо ље; ║  испу -
шти ти -им св ‘пусти ти из огра де’. – Овце 
нај во ле кад иг испу штим у сам пас; изр. ~ 
из руке ‘изгу би ти нешто’. – Тако ти је то 
кад јуриш голу ба на гра ни па испу штиш 
врап ца из руке. 

иста ба на ти се  -ам се св ‘прећи много 
ходајући пешице’. – Вала ако се ико иста -
ба но, ми смо, не ста е мо пова здан, ко да 
се не ваља. 

иста ба ти -ам св 1. ‘изга зи ти’. – Иста -
ба ли ђаци тра ву и згод но напра ви ли пута -
њу посред лива де; 2. ‘иши ба ти, исту ћи’. 
– Иста бо га ко Пан то питу. 

иста ви ти -им св ‘скло ни ти јело од 
ватре када је пече но или кува но’. – Еве 
само што е иста вље но јаг ње, још се пуши; 
в. вру штук; ода ну ти. 

истал па ти -ам св ‘истру га ти тру пац 
на брв на, тал пе’. – Слу шај, вако, мај сто -
ре: истал пај ми ове труп це на сед ми цу и 
окрај чи. 

истан да ра ти -ам св ‘испри ча ти непо -
ве за не и нева жне ства ри, избр бља ти’. –  
Дође те истан да ра кое шта, кад нема 
памет ни јег посла. 

истан др ља ти -ам св в.истан да ра ти. 
– Наи ђе поштар те оста ви реше ње за по-
рез, истан др ља нешто о неком гла са њу и 
оде. 

[истесати] исте шем св. – Пого дим се 
ш њима д-исцје па ју и д-исте шу про шће 
од ониг багре но виг трупаца што сам зи-
мус зго то ви јо и бог ме ти они шур ка ше 
ско ро целу зиму. – Ондак ти је за јед ну 
исте са ну и угра ђе ну рипу ишла мај стор -
ска над ни ца, изу тра мај стор обја ше рипу, 
ваздан теше шпи цом и пред-ноћ угра ди; 
║ исте си ва ти -есу ем несв пре ма исте са -
ти. – То се исте суе ćеки ром 

исти ја прил ‘тихо, пола ко, посте пе -
но’. – Рекла ти нана да пову чеш шер пу са 
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сар мом украј шпо ре та, вели, нек се крч ка 
исти ја; в. испо ти ја. 

исти ма ри ти -има рим св ‘оти ма ри ти 
сто ку’. – Све сам кра ве исти ма ри јо, још 
коња и дола зим. 

исти ма ти се -ам се несв ‘држа ти се 
над ме но, прси ти се’. – Јес он нај ма њи, ал 
почо згод но да с-исти ма. 

[истина] ж. – Реко он дав но да ова зае -
бан ци ја не може да се истр пи више и да 
се кад тад мора исти ни поглед ну ти у-очи; 
изр. бити на исти ни ‘бити мртав, упо ко -
ји ти се’. – Он је, Бог да га про сти, на исти -
ни; в. исти но ва ти; ║ истин ски -а -о ‘који 
одго ва ра исти ни, исти нит; честит’. – Он 
ти је бијо истин ски при ја тељ; ║ истин -
ски прил. – Истин ски ти кам нако ко бра -
ту да то није тре ба ло да про да еш.  

исти ни тос -сти ж ‘неспор на чиње ни -
ца’. – Они веле да се исти ни тос мери само 
оним што они брбља ју. 

исти но ва ти -уем (не)св ‘гово ри ти 
исти ну, бити у исти ни’. – Они нек лажу, 
а ми ћемо д-исти ну е мо па куд пукло да 
пукло, само да зна ју: није џаба каза но да 
исти на нај ви ше боли. 

исти ћи ти се -и се св ‘раши ри ти се, 
овла да ти’. – Исти ћи јо се аврик, не мош 
ласно д-уиђеш у гро бље; в. риље ви на. 

исто ва ра ти -ова рам несв ‘скла ња ти 
терет с пре во зног сред ства’. – Ене иг исто -
ва ра ју дрва с кола, брзо ће доћи; ║ исто -
ва ри ти -им св. – Ај час д-исто ва ри мо ово 
па ћемо ондај д-еде мо. 

исто ве нац -нца м (обич но мн.) ‘који 
сла ви исту сла ву’. – Нисмо за-сла ву у зва -
ни ци јел смо исто вен ци. 

исто вр ља ти -ам св ‘избр бља ти нешто, 
испри ча ти неку буда ла шти ну’. – Исто вр -
ља ше кое шта, а све не вре ди жуте бан ке, 
попи ше по двје-три раки је и одо ше мили 
мои куд кои. – Исто вр ља весел ник оно 
што није тре бо. 

исто ро ка ти -оро чем св ‘избр бља ти, 
испри ча ти нешто нера зу мљи во и непо ве -

за но’. – Наи ђе Стој ко, исто ро ка кое шта, 
сто јада он зна. 

исто тр ља ти -ам св в. исто вр ља ти. – 
Тре ба ло је чути и издр жа ти шта они све 
тамо исто тр ља ше.  

исто чи ти -и(м) св ‘иза ћи, исцу ри ти’. 
– Мене је то што рекок исто чи ло из срца, 
па куд пукло да пукло, а ти ради како те 
Бог нау чи. – Исто чи раки ју из вучи је и 
пре спи је у онај две стак те га допу ни. 

истре сак -ска м ‘дете рође но у позним 
роди тељ ским годи на ма’. – Онај Мило са -
вљев истре сак ста со и он једи ни оста д-
обдр жи кућу, а ником није било пра во кад 
се роди јо, јел бра ћа му већ били мом ци. 

истре са ти истре сам несв пре ма 
истре сти. – Она е редов но истре са ла 
поња ве и ста вља ла иг на про шће, да се 
про сун ча ју; в. сила џи ја; ║ истре сти -есем 
св 1. ‘тре се њем укло ни ти мрве, тру ње’. – 
Са-ћу, само часком д-истре сем крпа ре; 2. 
‘изви ка ти се на неког, изга ла ми ти се’. – 
При је но што одго во ри мили цај цу, он 
поглед ну у оца, а овај се истре се на њ и 
викну: Тако ти и треба! 

истр је би ти истр је бим св ‘уни шти ти, 
иско ре ни ти’. – Не мош ти истр је би ти глу -
пос, она има три жиле тамо ђе памет има 
јед ну. – Све смо гри ја ли воду и нако вре -
лу сипа ли у одје ла у пар јо ни цу еда би 
истр је би ли ушке. 

истр ке прил ‘трче ћи, трком’. – Ми смо 
ти ишли попр је ко у-шко лу и испод Оџа -
кли је нема ћупри је, но ти се зале ти мо 
истр ке и пре ско чи мо поток ко ништа. 

истр пље ти -пим св ‘истр пе ти, издр -
жа ти’. – Он ти је таки, тија чан, није трко -
пиш, јок,  мож да те истр пи ако си дрно -
ван ил нешто накри во наса ђен тај дан, да 
ти не каже ни црне су ти очи у гла ви; изр. 
Не дај, Боже. што се истр пље ти може.  

истр тља ти -ам св ‘несве сно ода ти тај -
ну, нехо ти це учи ни ти нажао’. – А мене 
потље би кри во, што сам то мора ла баш 
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д-истр тљам и да га ćеки рам, доста му е 
муке и без-мене (7: 213). 

истру га ти -ужем св ‘завр ши ти стру -
га ње’. – Истру га смо рого ве, још д-
истружемо баски је и мож да се диже кров. 

истру ћа ти истру ћам св ‘избр бља ти, 
испри ча ти мно штво бесми сли ца’. – Ишо 
он тамо на ке ђе живе наши при ја те љи па 
истру ћо кое ка ке бљу во ти не, да ти се сло -
ши. 

исту ли ти (се) исту лим (се) св ‘уга си -
ти (се)’. – Лошкај ватру по мено, немо да 
ти се исту ли. – Ника ко чудо није што им 
се исту ли ло огњи ште и што им је опу -
шће ла кућа јел су били узви јо ну ли и 
крши ли оно што каза но; ко псуе оца свог 
или матер сво ју, његов ће се жижак исту -
ли ти у црном мра ку. 

исту ме за ти -ам св ‘изу да ра ти’. – Е, на-
шта: да е мое оно дер ле, исту ме за ла би га 
па да ми је на очи изи шло. 

исту пи ти1 исту пим св ‘иза ћи из неког 
посла, поду хва та; издво ји ти се’. – Брзо е 
он исту пи јо ис тога јел је виђо кои су се 
ништа ци тамо нашли. – При чо нам ђедо 
како е мајор пози во вој ни ке д-исту пе из 
стро ја и да им кома дант при ка чи орден. 

исту пи ти2 исту пим св ‘упро па сти ти, 
зату пи ти оштри цу, рез на ала ту’. – Пре -
ва ри га коман да те зака чи кртич њак косом 
па е исту пи и морад не д-изи ђе из отко са, 
те Мијо драг Јевре мац изби на чело и поста 
козба ша. 

исту ри ти -им св ‘осло бо ди ти се, ота -
ра си ти се`. – Мло го ми зло ра на ова кра ва 
и твр да на сиси, морам да е нека ко исту -
рим о Јере мин да ну. 

истут њи ти се -им се ‘изи гра ти се’. – 
Јеси ли се добро истут њо са тво им дру га -
ри ма, баби на сре ћо и кућо ? 

исту ћи -чем св 1. ‘пре ту ћи, пре би ти’. 
– Није мислио да ће се наћи неко ко ће и 
њега д-исту че; 2. ‘излу пе та ти, напри ча ти 
бесми сли це’. – Глам како исту ко ше пое -
ди ни посла ни ци кое ка ке буда ла шти ње, 

згод но ме би сра мо та од њине сра мо те јел 
тучу, бра те, ко ован у кри ву шљи ву. 

ису ка ти  ису чем св ‘изва ди ти, изву -
ћи’. – Онда он ису ка сабљу из кори ца и 
вик ну: за мном, јуна ци, и уда ри смо јуриш. 

ису ши ти ису шим св ‘осу ши ти’; в. 
мал те ри ти. 

исцр пи ти се -и се св ‘истро ши ти се’. 
– Исцр пи ли га зидо ви на роби ји, не мож 
ласно да се повра ти у живот. 

итар итра -о ‘хитар, брз’. – Игру тин 
ти је итар ко ветар, ако неко пра ви весе -
ље, он је туј, ако неко умре, опет он, ни 
мања чове ка ни вред ни јег ство ра; ║ итро 
прил. – Он итро отр ка у-подрум и ижње 
вла шу раки је. 

ита ти итам несв ‘хита ти, жури ти’. – 
И тако итам ја, еда  би сти го за-дана, да 
ме не ува ти мрак пре ко пла ни не по оној 
арла у џи, а он напо те ме затра куе, не могу 
да га се отре сем. – Ćеди мено, што иташ 
ко да си дошо за-ватру; в. пасти. 

ић, ућ узв за дози ва ње сви ња. –  Ић, 
ић. – Цк-цк, ић! Ућ! 

иће с ‘јело, хра на’. – Више иг, веле, 
помре од ића и пића, но од-гла ди. 

[ићи] идем несв. – Идем путом песма 
с ори / са мном миле не гово ри; изр. ~ 
руке ‘бити успе шан’. – Иде му руке шко -
ла, не мож бити боље; ~ низ брдо ‘про па -
да ти (о дома ћин ству). – Чим је он пре у зо  
ста ре шин ство, ома све иде низ брдо, што 
вика ли, нашла се вила у чем није била; ~ 
с милим Богом ‘одби ти нешто што је 
дозло гр ди ло’. – Кад си мого то д-ура диш, 
иди с милим Богом, да те мое очи више 
не виде и дале ко ти лепа кућа; ~ на руку  
‘помо ћи’. – Није ти он нешто боле ћив, ал 
јес ми ишо на руку, не могу кри во да рек -
нем, згод но ми при по мо го кад гој сам бијо 
у нево љи; ~ у рас ко рак ‘бити у неса гла сју 
изме ђу речи и дела’. – Ма он ти је цео 
вјек бијо у рас ко ра ку, јед но мисли, дру го 
при ча, тре ће ради, од таки јег се чувај, син -
ко; ~ нечи јим сто па ма  ‘има ти узо ре, 
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пошто ва ти тра ди ци ју’. –  А, он ће да бид -
не честит Србин, иде ђедо вим сто па ма, 
сун це га гри ја ло.  

ицје ди ти ицје дим св ‘оце ди ти’. – Не 
мош д-ицје диш воду из крпа ре, како би 
ко Мар ко Кра ље вић ицје ди јо суву дре но -
ви ну.  

ицје па ти ицје пам св ‘исце па ти’. – 
Наши људи реши ли д-ицје па ју мено дрва 
овиг дана за-зиму и да иг туре у суво ту, 
да на зиму бид не мо рат; ║ ицје пан -а -о 
‘поце пан, исце пан’. – Ицје па не му пан та -
ло не начи сто, ко да е бијо на Кај мак ча ла -
ну; ║  ицјеп ка ти -ам св ‘исит ни ти коми -
ши ну, пот па лу’. – Баба цјеп ка шаши ну за 
у јасту ке па вели ђеду: ако те не мрзи, 
вели, ицјеп кај пот па ле и тури у суво ту, 
нек-има, тре ба ће. 

ич ‘нима ло, ништа’. – То што е он 
ише пр тљо ти је, нако, начи сто без ич везе. 
– Црно без ич бје лог.  

иша ке та ти -ам св ‘иша ма ра ти’. – То 
е без о бра зно ко гли ста, тре ба га иша ке та -
ти и при ве сти паме ти. 

иша ра ти иша рам св ‘укра си ти разним 
боја ма’. – Све смо, у вре ме оно, воље ли 
д-укра си мо и д-иша ра мо: и капи ју, и кола, 
и дво е ни це и пре сли цу, и штап што се 
пошта пље мо, и ћили ме и кое шта, све нам 
укра сно и љепот но било, и спо ме но ве на-
гро бљу смо шара ли па смо зато гро бље 
зва ли шаре но село.  

иши ба ти -ам св ‘исту ћи при том, ши-
бом’. – Ува ти то нева ља ло жгеп че те иши -
бај, да-ви[ди]ш како ће да бид не добар. в. 
шиба ти.  

иши јак м мед ‘иши јас, иши јал ги ја’. – 
Ува ти јо га иши јак, не-мож сто пе, кад га 
жиг не – пишти ко црв. 

ишко ло ва ти -уем св ‘упу ти ти на шко -
ло ва ње, омо гу ћи ти деци да завр ше шко -
лу’. – Оно мад смо ми уку ћа ни раз го ва ра -
ли, обр та ли, окре та ли и вако и нако и 
нај зад реши смо д-ишко лу е мо ста ри јег 
сина, па макар одва ја ли од уста, а мла ђи 

д-оста не код-куће. – Није ласно ишко ло -
ва ти ђецу у ово вре ме кад ти је све што 
про из ве деш на земљи пошто пото. 

иштр кља ти -ам св ‘нагло изра сти’. – 
Онај ти ста ри ји иштр кљо, мешчи ни ко из 
воде, не-било му уро ка; в. рас круп ња -
ти се. 

ишће ра ти -ам св ‘исте ра ти, иза гна ти’. 
– Ишће рај ту кера ди ју из авли је. – Ћеро 
лиси цу – ишће ро кур ја ка. – Ишће ро му 
бубе из гла ве; ~ ред ‘завр ши ти са обра -
дом, око па ва њем јед ног реда неке кул ту -
ре’. – Кад ишће ра мо ред, ондак мено ćед -
не мо да дане мо, пије мо воде, ко пуши 
запа ли и про ко мен ди ја мо мено; ║ ишће -
ри ва ти -еру јем несв ‘исте ри ва ти’. – Изу -
тра ишће ру е мо сто ку на пашу, а у за ра -
нак  дого ни мо кући. 

ишча пр ља ти -ам св ‘ишче пр ка ти’. – 
Коко шке пова здан чапр ља ју и ишча пр ља -
ју неку буби цу, црви ћа ил каку ćемен ку. 

ишча ши ти -им 1. ‘извр ну ти зглоб 
руке или ноге’. – Неко насле ди тет ку из 
Аме ри ке, а неко ишча ши ногу; 2. ‘поре -
ме ти ти паме ћу’. – Виђе ли ти да е он згод -
но ишча шен, Боже ме про сти. 

ишче вр љи ти -евр љим св ‘поме ри ти, 
изгла ви ти, ишча ши ти’. – Пој там ти пуста 
за овца ма и ишче вр љим ногу кад сам пре -
ска ка ла пре ко енде ка. 

ишче ка ти -ам св ‘доче ка ти’. – Имо он 
жену и некол ко шће ри ју, једва су ишче -
ка ли сина; ║ ишче ки ва ти -еку ем несв. – 
Ишче ки ва ли су иг цео дан и не дођо ше, 
даће Бог да су добро. 

ишче ки ча ти -ам св ‘обе ле жи ти дрве -
ће за сечу’. – Шумар нај пр во мора да ти 
ишче ки ча, пошто под не сеш мол бу и упла -
тиш дију ри ну, па тек потље мош да ćечеш. 

ишче ну ти ишче нем ‘ишча ши ти’. – 
Потр чим пре ко ора ња и ишче нем ногу, 
нисам мого сто пе, мора ли да зову Мило -
ја Баби ћа из-Виче да ми наме шта. 

ишче ре чи ти -им св ‘исе ћи целог бра -
ва на кома де’. – Ако мош да ми помо жеш 
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само д-оде ре мо и ишче ре чи мо бика, по-
тље ћемо ми сами да ти не дан гу биш. 

ишче тво ри ти -етво рим св ‘упрег ну -
ти дру ги пар воло ва, удво стру чи ти запре -
гу да би се изву као неки вели ки терет’; в. 
испа ли ча ва ти. 

ишче твр та ти -ам св ‘исе ћи на четвр -
ти не’. – Само ишче твр тај патли џа не и 
мало посо ни, тури мено сира и лука, ваља 
уз ову раки цу. 

ишчет ка ти -ам св ‘очи сти ти чет ком’; 
в. ско ру ши ти. 

ишче шља ти (се) -ам (се) ‘уре ди ти 
косу, оче шља ти се’. – Ишче шља ла се баба, 
спле ла кике и убра ди ла сто е ћу мара му, 
вели: оћу д-идем цркви, данас је Крстов -
дан и, каже, добро тув те, ђецо, шта вам 
баба каже, а то сам ја нау чи ла од мое 
покој не бабе: ко се крстом крсти, на 
Крстов дан пости! 

ишчи ље ти -ли св ‘исте ћи, истро ши ти 
се, пре сах ну ти’. – Шта сам, пуста, тере та 
пре ње ла на обра ма чи, кол ко сам пута 
назе бла и поки сла, ни бро ја му нема, а 
сад не могу ласно у авли ју д-изи ђем, 

ишчи ље ла сна га, мој Дра ги ћу, вакат дошо 
да се мри је. 

ишчи сти ти -им св ‘пот пу но изве дри -
ти’; в. коси ти. 

ишчу ди ти се ишчу дим се св ‘начу ди -
ти се’. – Нисмо могли да се ишчу ди мо кад 
смо виђе ли коли ке су гра дљи ке пада ле, 
веће од јај це та; ║ ишчу ђа ва ти се -уђа вам 
се несв ‘чуди ти се; диви ти се’. – Кад су 
сазна ли да е он нај бо љи сту дент у Бео -
гра ду, сви живи у селу се ишчу ђа ва ли. 

ишчу љи ти се ишчу љим се св ‘напре -
за ти се да би се нешто чуло’. – А он се 
ишчу љи јо и вата сва ку рјеч у лету да би 
мого да нас оцин ка ри, а Ћопо бија ги шап -
ће Кар га ну: дођи, вели, ноћас игра мо кар -
те на Нешо вој шта ли у Мила то ви ћи ма, па 
кад је било поно ћи, они ćеде код Спо мен -
ке у кава ни и коц ка ју сер без, а мили ци ја 
опко ли ла Нешо ву шта лу чак тамо, јел 
онда ти је било забра ње но коц ка ње. 

ишчу па ти ишчу пам св ‘изва ди ти, 
изву ћи на силу’. – Кад комар цу ишчу паш 
ногу, одо ше црје ва. – Може коњу реп д-
ишчу па.
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ја реч. ‘да’. – И, велиш, ви после јур -
не те на Шва бе? – Ја! – А они отво ре паљ -
бу по вама? – Ја.  

јаач јаа ча м 1. ‘јахач, коња ник’. – Он 
ти је бијо у жан дар ме ри ји и тамо јао коње, 
зато е нако добар јаач; 2. ‘љубав ник, шва -
лер’. – То ти је њеј зин јаач. 

јабог ме реч. ‘дабог ме, него шта’. – Па, 
јабог ме, ко пита жабе кад се мочи ло затр -
па ва.  

јабу ка ж бот ‘дрво и плод Malus’. – 
Има ли су двое ђеце ко дви је руме не јабу -
ке; ║  јабу чи ца ж 1. дем. – Ту смо јабу чи -
цу мој унук и ја поса ди ли при је десе ти ну 
дана; 2. ‘грло, гркљан’. – Мораш вала 
руча ти с нама, па да би се за јабу чи це 
вата ли; ║ јабу ков -а -о ‘који је од јабу ке’. 
– Е про бај овај јабу ков ком пот, виђе ћеш 
како е добар. 

јабу ка ча ж ‘раки ја од јабу ка, јабу ко -
ва ча’. – Про бај ову јабу ка чу, није ко шљи -
во ва, ал ваља: кад нема кише, зау вар и 
град. 

јабу ко ви на ж ‘јабу ко во дрво’. – Она 
јабу ко ви на е так ша од шљи во ви не за ћумур.  

јабу чар м ‘земљи ште заса ђе но јабу -
ка ма’. – Онај стра њан ски јабу чар с будим -
ка ма има пре ко осам де сет годи на и још 
рађа мло го добро. 

јабу ча ра ж ‘пита с јабу ка ма’ – Раз ви -
је нана коре па нам начи ни јабу ча ру и по-
труси озго с мен ко цимен та.  

јава шлук -ашлу ка м ‘нео д го вор ност, 
немар, нехат; неред’. – Немо да ми пра -
ви те јава шлук по-кући. 

јави ти јавим св ‘посла ти пору ку, оба -
ве сти ти’. – Јавио се Јово и реко да не може 
доћи у неђе љу. – Опра ви ли ме да ти јавим, 
да си ти жив и здрав, умро нам наш 
врсник Раде Чау ра; ║ јавља ти јављам 
несв ‘оба ве шта ва ти’. – Јавља ју се сва ки 
дан и веле да ће кућа, ако бог да, брзо под 
кров; ║ јав ка ти се -ам се несв дем ‘јавља -
ти се крат ко’. – Јав ка се тек да јој чуе мо 
глас; ║ јав ну ти -нем св јави ти. – Замо ли -
ла ме Анка да ви јав нем да ће ви доћи 
про сци у неђе љу; в. допа да ти (се) 

јавор -ора м бот ‘листо пад но дрво 
Acer, Pla ta nus’. – Знаш ли ти ону: ој јаво -
ре, јаво ре, ти си дрво нај бо ље; ║ јаво рић 
-ића м дем ‘мла ди јавор’. – Кад бид неш 
крчи јо врзи ну, онај јаво рић до Ста ни ше 
оста ви, нек расте, ваља ће некад неком за 
нешто; ║  јавор чић -ића м дем ‘и с т о ’ ; – 
Онај јавор чић расте ко из воде; ║ јаво ров 
-а -о ‘који је од јаво ра’. – Гусле мое  дрво  
јаво ро во,  а  гуда ло  дрво шим ши ро во. 

јаво ро ви на ж ‘јаво ро во дрво’. – Ову 
јаво ро ви ну ћу по неђе љи д-оће рам на 
стру га ру. 

јага ж хип ‘јаг ње’; в. шака; ║ јаг ње -
ета с ‘мла дун че овце до 6 месе ци узра -
ста’. – Знаш како е каза но: уми ља то јаг -
ње дви је овце сиса; ║ јаг њен це -ета с дем. 
– Немој дер то јаг њен це јури ти. – А кад 
јаг њан цад ма одне сем меки њи ца, она 
поли жу па поч ну да ска ку ћу и да с-игра ју 
да ти је мили на погла ти иг; ║ јаг њан цад 
зб – Да-иш само кака су му јаг њан цад – 
ко упис; ║ јаг ња ди ја ж мн пеј јаг њад, 
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јагањ ци. – Изи шла она несна јаг ња ди ја и 
сли сти ла ми башчи цу; ║ јаг њи ште -ета с 
пеј. – Виђ де што оно јаг њи ште бле[ј]и; ║ 
јаг ње ћи -а -е ‘који је од јаг ње та’. – Од 
јаг ње ће коже Миљој ку начи ни ли шуба ру, 
мло го згод на испа ла. 

јагли ца ж, об. мн, ‘коки це које се 
доби ја ју од зрна куку ру за коки ча ра чија 
љуска при загре ва њу прска, па рас пу ца -
но зрно има изра зи то белу боју’. – Са-ће 
баба вама д-иско ка јагли ца. – Има зубе ко 
јагли це; ║ јагли чи ца ж дем од јагли ца. – 
Оће те ли ви, бла го баби, да ви баба иско -
ка мено јагли чи ца.  

јаглук јаглу ка м ‘везе на мара ми ца’. – 
Слу ша мо ми како Љепо са ва горе на ке 
запје ва: чувам овце у зеле ном гају, везем 
јаглук по свом оби ча ју; ║ јаглу чић -ића 
м дем. – Изве зла сестри чи ни ци мали 
јаглу чић;║ јаглу че -ета с дем. – Виђи како  
е јаглу че изве зла моја уну ки ца. 

јаг ма ж ‘оти ма ње, при сва ја ње неке 
вред но сти, гра беж’. – Кад се нешто дае 
на рас про да ју, наста не јаг ма, све јед но 
мимо дру го. 

јаг ми ти се -им се несв ‘оти ма ти, гра -
би ти’. – Никад се, бла го ђеду, немо јаг ми -
ти око нечег што није поште но зара ђе но 
јел све што е оте то оно е и про кле то, то 
ти је отров.  

јаг ње ти на ж ‘јаг ње ће месо, пече ње’. 
– У месе ци ма кои у име ну има ју сло во 
[р] једе се пра се ти на, а у оним дру гим јаг -
ње ти на, то ти је, сино вац, непи са но пра -
ви ло, раз у меш ти мене шта кажем ја тебе. 

јаг њи ти се јаг ње се несв ‘мла ди ти се, 
доно си ти на свет јаг ње’. – Овиг дана би 
тре ба ло да поч ну да се јаг ње овце зато 
што су се мрка ле око Мијољ да на. 

јаго да ж бот ‘ниска зеља ста биљ ка 
Fra ga ria vesca’; в. баби ца, слат ко; ║ јаго -
ди ца ж дем 1. ‘мала јаго да’; в. сла ди ти1; 
2.а. анат ‘испуп че ни део лица испод ока’. 
– Нага ри ла веђе, а нару ме ње ла јаго ди це 
и усне, једва е позна док; б. ‘тки во на врху 

прста’. – Оће ра ли га док то ру, сма ко му 
абрик тер јаго ди цу.  

јад м ‘бол, туга, жалост’. – Пре сви сла 
е од туге и јада кад су е за дру гог уда ли, 
да јој бар није реко да е воли, па ни по 
јада; изр. шака јада ‘сит но, неу глед но’; 
на једви те јаде ‘изу зет но тешко, уз огром -
не напо ре’. – Једва, на једви те јаде, сти -
го смо д-овр ше мо оно мено пше ни це те 
нас не ува ти ова кишо ви на, да ока сни смо 
један једи ни дан, све би про ни кло; ║ јадан 
јад на -о ‘несре ћан, кога су тукли сви јади’. 
– Није јадан ни кору љеба мого да про гу -
не да му у грлу не запре.  

јада ж ‘јад на, оја ђе на жена’. – Е, јадо 
моја, шта ћеш, трпи, има и-горе, не дај, 
Боже, шта се трпи ти може. 

јада ти се -ам се несв ‘жали ти се, испо -
ве да ти се жаље њем’ . – Дође весе ла Ружи -
ца, па се пуста поче јада ти, шта е све сна ђе. 

јадац ‘кост у пред њем делу живин -
ских гру ди’. – Кад испе че мо нешто од 
пиље жи, ми ломи мо јадац  и гла мо ко ће 
кога да пре ва ри да би доби јо оно што е 
здо го во ре но; изр. Спо ља гла дац, изну тра 
јадац. – Знам за јадац. 

јади ко ва ти -уем несв ‘гла сно пла ка -
ти, јау ка ти’. – Не вре ди јади ко ва ти, моја 
сејо, него напред.  

јади ти -им несв ‘кука ти, нари ца ти’. – 
Весе ла Перу ни ка е кука ла и јади ла кад 
гој је с кра ви цом про ла зи ла спо ред-гро -
бља. 

јад ни -а -о ‘покој ни’. – Јад ни ђедо 
Сре тен, Бог да му душу про сти, је гово -
ри јо да нема смр ти без суђе на дана. 

јад ник -ика м ‘несрећ ник, невољ ник, 
стра дал ник’. – Весе ли Тасо, јад ник, неђе 
зака чио буни ку  и почо да була зни кое шта; 
║ јад ни че -ета с, зб јад ни чад  ‘јад на деца’. 
– Нису она, јад ни чад, кри ва што се роди -
ше у ово зло и бре збо жно вре ме; в. крчо -
ни ца; ║  јад ни чак -чка м дем. – Шта ће 
он јад ни чак, није он крив што му е отац 
таки. 
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јад ни ца ж ‘несрећ ни ца, невољ ни ца’. 
– Ту е јад ни цу и сун це тукло више но што 
е гри ја ло. 

јадо -а м ‘јадан човек, невољ ник, 
несрећ ник’. – Е, мој јадо оја ђе ни, шта те 
сна ђе.  

јаз м ‘про коп, канал којим се вода 
дово ди до воде ни це’. – Кад је Милин ко 
копо јаз за  воде ни цу, ондак ти је над ни ца 
била кило жита.  

јазук м ‘ште та’. – Немо да начи ниш 
чове ку јазук него пола ко и пажљи во. – Јес 
јазук што црче ваки бик, ал шта ћеш, у 
њего ву гла ву, нек су ти чељад жива и здра -
ва; изр. Ни мањег јазу ка ни веће ćеки ра -
ци је (кад се неко секи ра што му је брач ни 
друг учи нио пре љу бу). 

јај ца ра м 1. ‘скит ни ца, сит ни ји лопов; 
шићар џи ја’. – Пушти ту јај ца ру дођа во -
ла, тај у јед ној руци држи ватру, а у-дру -
гој воду; 2. ‘пас који се нава дио да купи 
јаја’. – Оће рај ону јај ца ру, поку пи ми сва 
јај ца. 

јај це -ета с 1. ‘јаје’. – Она моја ћуба -
ста коко шка носи дво жуч на јај ца; 2. ‘тег 
на кан та ру’. – На кан та ру ти је они тег ко 
јај це, зато га тако и зове мо (в. сл. 9/2, стр. 
44); изр. ~ на око ‘јаја прже на уце ло’. – 
Испр жде ми пе-шес јај ци на око, да доруч -
ку ем па д-идем сто ци; ║ јај чен це -ета с 
дем. од јај це. – Про ње ла она ћуба ста 
пили ца, ене коли шно јој је јај чен це. – Над -
гор ња ва ју се ђедо и баба па ће ђедо њој: 
ласно е кво ца ти, тре ба јај ца носи ти, а она 
њему: ија ко н-уми јем да сне сем јај це, знам 
шта е мућак. 

јак јака -о 1. ‘сна жан’. – Она Чедо ва 
жена спо соб на и јака ко неки мушка рац; 
2. ‘кон цен тро ван (о алко хол ном пићу)’. – 
Ух, ал ти је јака ова раки ја. 

јака ж ‘вели ка краг на на гуњи, око -
врат ник’. – Ја волим кад је већа јака: кад 
дуне мећа ва, ја е завр нем гор нак и она ми 
чува зати јок. 

јак на јак не ж ‘кра так капут’. – Обуц -
де јак ну, још је ово вре ме рови то. 

јаком прил непром ‘тек, тек што, чим’. 
– Ово про ле ће доц ни, ене ти јаком ниче 
жито, а бива ло е пође кад у ово доба да 
ста ше за прво коп. – Јаком зару ђе ле тре -
шње; изр. Јаком иду Мара и сва то ви. 

јаку ља ча ж ‘капу ља ча’. – Наву ци 
јаку ља чу на-гла ву, ви(ди)ш како уда ра 
ćеве рац. 

јал св. ‘или’. – Бија ше тајо строг, код 
њега нема врда ња, вели: јал учи шко лу и 
бид ни добар ђак, јал се вра ти вамо д-оре -
мо и копа мо, нема џабо ље ба ре ња; в. лиц -
ка ти, одат ка ти, пре та тли ти. 

јалов -ова -о ‘неспо со бан за оплод њу; 
кастри ран’. – Кад је ован јалов, мло го га 
лак ше уго и ти. 

јало вац -вца м 1. ‘дрво, воћ ка, биљ ка 
која не рађа, која не носи плод’. – Зађи и 
ђегој смо триш да е струк жита јало вац, 
да се није оćе ко, оćе ци га и баци сто ци – 
онај  спо ред  њега ће боље да напре дуе; 
2. ‘без де тан човек’. – Ет, нама усуд таки 
да оста смо  беж ђет ни, шта  ћу  кад  сам 
јало вац.  

јало ви ње с ‘сто ка која се не музе’. – 
Ондак се изго ни ла сто ка на испа шу горе 
у пла ни ну, углав ном јало ви ње и овце, а 
тегле ћа сто ка и муза ре јок. 

јало ви ти -им ‘кастри ра ти’; в. уја ло ви ти. 
јало ви ца ж 1. ‘кра ва, овца, коза која 

оста не нео пло ђе на, јало ва’. – Е ову јало -
ви цу ћемо д-испе че мо и да поне се мо на 
свад бу код при ја те ља. – Јало ви ца није за 
дру го сем за шиљак, неш је џабе рани ти 
кад није за при плод; 2. ‘нерот ки ња’. – 
Није згод но да жени каш да е јало ви ца, 
то е гро та и сра мо та јел није она кри ва 
што е нерот ки ња. 

јама ж ‘дубо ка рупа у земљи, обич но 
у каме ња ру’. – Они који су баца ли срп ску 
ђецу у јаме неће се усре ћи ти, ја ти кам. – 
Кад слје пац слјеп ца води, оба дво ји ца ће 
у јаму упа сти. – Ко дру го ме јаму копа сам 
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у њу упа да; ║ јами ца ж дем. – Ако-ш да 
поса диш воће, прво поо реш пар це лу, па 
ондак иско паш јами це у кое иг садиш; ║  
јаме ти на ж аугм пеј. – Кад би могле оне 
јаме ти не про збо ри ти, тек би зна ли шта 
нам почи ни брат Рват; в. пори ми ти; ║ 
јаму ри на ж исто. – Има тамо иза њего ве 
куће нека јаму ри на и у њу баца ли кое ка -
ке лома та ни је. 

јаман прил ‘један пут’. – Јаман су њиг 
дви је зај но ишле чак у Сту де ни цу на слу -
жбу.  

јамац / јемац јам ца / јем ца м ‘који за 
нешто гаран ту је’. – Никад, бла го ђеду, не 
јем чи за дру гог, свак нек зине кол ко мож 
да про гу не, јел ако он уше пр тља – пуче 
по леђи ма јем ца.  

јамач но реч. ‘сва ка ко, сигур но’. – То 
ти је, јамач но, тако и ника ко друк чи је, еве 
ти, вође сам нај та њи. 

јами ти -им несв ‘копа ти јами це за сад -
њу воћа и повр ћа’. – Јами мо ćутра за ора -
се, с Бож јом помо ћу. 

јам пут / јан пут прил ‘јед ном при ли -
ком, један пут’. – Јам пут смо ишли зај но 
о Тодо ри ци у Љубић на вашер; изр. Три -
пут мери, а јан пут ćеци. 

јам ство с ‘јем ство, гаран ци ја’. – Каза -
но е: зло про ла зи ко се јам чи за дру го га; а 
ко мрзи на јам ство, без бри ге је. 

јам чи ти  -им (не)св ‘гаран то ва ти’. – 
Ја ти јам чим за њега, ако он не испу ни 
обе ћа ње, ја сам туј. 

јани ја ж ‘јело од меса и пирин ча’ – 
Више волим ђуве че но ову јани ју. 

јапи ја ж 1. ‘дрве на гра ђа, обра ђе на 
или у обло ви ни’. – Дав но је он при ба ви јо 
јапи ју за кућу, ал још не зна ђе ће та кућа 
бити; 2. ‘човек одре ђе них осо би на’. – То 
ти је та јапи ја: кон тра ши, бун џи је, дошли 
нако упо р ни, зау ми ти и, д-изви неш, кур -
че ви ти. 

јапун џе -унџе та с ‘кишна каба ни ца’. 
– Да ми не би оног чику ни ног јапун џе та, 
поки со би до голе коже. 

јара ж ‘жега, спа ри на, вру ћи на’. – По 
оној јари коко шке опу шти ле кри ла и 
позје ва ле, керад се оте гла, испла зи ла јези -
ке и дак ћу, воло ви брек ћу, баш је жишка. 

јарак јар ка м ‘канал, јару га’. – Док 
нисам иско по јарак изнад њиве, стал но 
ми доди ја ва ла вода кад наи ђу кише. 

јарам јар ма м 1. ‘дрве на напра ва за 
упре за ње воло ва ради вуче’. – Когој дође 
на влас, нама наш јарам не гине: озго 
јарам, оздо под јар ми ца, с јед не стра не 
раме ња ча а с дру ге пали ца и, што вика ше 
онај, тегли и вуци и у јар му ска пај; 2. ‘дрв -
це од бад ња ка које се ста вља у божић ни 
колач’; в. чесни ца. 

јарац јар ца м зоол јар чи на м аугм пеј. 
– Она Маној ло ва јар чи на се оćе ћа на прче -
ти ну до Таки ша; ║ јар чић -ића м ‘мушко 
јаре’. – Овог јар чи ћа ћу д-оста вим за при -
плод. 

јаре -ета с ‘мла дун че козе’ – Око зи ла 
Бел ка јед но мушко и јед но жен ско јаре; 
зб. јарад. – Јарад се игра ју ко нека ђеца, 
мили на иг гла ти како ска чу; ║ јарен це -
ета с дем. – Јарен це ми мло го уми ља то; ║ 
јаре ћи -а -е ‘који се одно си на јаре, који 
се тиче јаре та’. – На ваше ру купи смо јаре -
ћег пече ња те се нај до смо ко људи. 

јари -а -о ‘који се сеје у про ле ће’. – 
Ми сије мо ози ма жита, ал ако у-јесен не 
дад ну кише, ми ондак ан спа не снјег, у 
мар ту,  поси је мо јару пше ни цу ил јечам. 

40. ЈАРАМ: 1. ПАЛИЦА, 2. РАМЕЊАЧА, 3. ЗАВОРАЊ, 
 4. ПОДЈАРМИЦА
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јарик -ика м ‘врста про лет њег куку -
ру за’. – Није лош јарик, ал су ста кла рац и 
осмак још бољи. 

јари на ж ‘јаг ње ћа вуна, прва стри жа 
јаг ња ди’. – Није стри на код-куће, одње ла 
д-уре ди јари ну. 

јари ти се јари се несв ‘мла ди ти се (о 
кози), кози ти се’. – Ово ти је Бел ки дру го 
јаре ње и оба два пута се обли зни ла. 

јари ца ж ‘жен ско јаре’. – Виђа ли, очи -
ју ти тво јиг, куд ми побе же јари ца; 

јари ца ж ‘пше ни ца која се сеје у про -
ле ће’. – Не сти гок јесе нас, беше кишна 
јесен, зато морам јари цу да поси јем чим 
про ђу Мла ден ци. 

јар ка јар ке ж ‘оја ча ње на коси које се 
пру жа пара лел но са оштри цом, резом 
обезбеђујући чврстину косе’. – Изма ко 
нам Саво у отко су пет не стак кора ка, па 
кад оштри косу, он чук не бру сом по јар -
ци и зеба ва: вође, бато, вели. 

јар ма јар ме ж ‘пре кру па као сточ на 
хра на’. – Дад ни сто ци по по бучу ка јар -
ме, ал прво мено посо ли и наква си, лашње 
им лиза ти. 

јар ма ти -ам несв ‘хра ни ти (сто ку) јар -
мом’. – Добри ти воло ви, види се да иг 
јар маш дома ћин ски, не жалиш јар му. 

јар мац јар ма ца м ‘пре ча га на коњ ским 
коли ма о којој висе ждреп ча ни ци’. – И 
јар мац и ждреп ча ни ке Јеро ти је начи ни јо 
од јасе но ви не па око во, веч на ствар. 

јар ме њак -ака м ‘свр дло за буше ње 
вели ких рупа’. – Сва ки колар има де јар -
ме њак, коим врти рупе на јар му за раме -
ња че и заво рањ. 

јарос -сти ж ‘жесто ка раз дра же ност’. 
– Кад њега ува ти јарос, бежи куд-знаш; ║  
јаро сан -сна -о ‘раз дра жен, набу сит’. – 
Мло го е добар, ал зна да бид не пође кад 
јаро сан, онда бежи од њега ил шути; ║ 
јаро сно прил ‘раз дра жљи во, бесно’. – 
Оно дје те памет но ко чела, ал јаро сно 
мло го. 

јару га ж ‘ува ла изме ђу стр мих стра на 
којом за кишна вре ме на могу кре ну ти 
бујич ни пото ци’. – Кажу да су бегун ци с 
боји шта вика ли: ој јару го, моја мила дру го. 

јасен м бот ‘листо пад но дрво Fra xi -
nus’. – На међи изме ђу нас и Дика бија ше 
голем јасен; ║ јасе нић -ића м дем. – Кад 
бид неш ćеко врзи ну, онај јасе нић оста ви; 
║  јасе ни чак -чка м дем. – Он је умљо да 
види како јасе ни чак расте за рогу ље; ║ 
јасе нов -а -о ‘који је од јасе на’. – Јасе но -
во дрво је бла го сло ве но ко и оро ви на; ║ 
јасе ње с ‘пре део где расте јасен, јасе но ва 
шума’ –  Пева ше Миле ни ја: чувам овце 
доле у јасе ње, гле дај, дра ги, па дођи до 
мене. 

јасе но вак м ‘прут од јасе на’ – Он смо -
та онај јасе но вак и зао ку пи ону скуч ни цу 
тамо у јару гу. 

јасе но ви на ж ‘гра ђа од јасе но вог дрве -
та’. – Јасе но ви на ти је за астал мло го 
добра. 

јаси ка ж бот ‘листо пад но дрво Popu -
lus tre mu la’. –  Од јаси ке се маом пра ве 
кана те, дође лака шна а дуго трај на и нема 
ниђе јед ног чво ра; ║ јаси чи ца ж дем. – 
Немо да ćечеш оне дви је јаси чи це, нека 
иг нек расту, само иг пот кре ши; ║ јаси -
ков -а -о ‘који је од јаси ке’. – Јаси ко ве 
сту бе са багре но вим преч ка ма су ти нај -
бо ље. 

јаси ко ви на ж ‘јаси ко во дрво, гра ђа од 
јаси ко вог дрве та’. – Јаси ко ви на ваља за 
шин дру, мло го дуго тра и ше, не може вре -
ме ласно да јој нау ди. 

јасле -ала ж мн ‘пре гра да у коју се 
сто ци пола же сено’. – Њему ујак дрма тор 
па га пре во на држав не јасле, живи ко 
бубрег у лоју, ско ро ништа не ради а пла -
та редов на.  

[јасту к] јасту ка м 1. – У оно вре ме 
јасту ци су се пуни ли сла мом ил сит но 
ицјеп ка ном шаши ном, а ко е држо гуске 
пуни јо е оним сит ним гушч јим пер јом; 2. 
‘део запре жних кола (обрт ни јастук)’. – 
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Обрт ни јастук ти је за пред њи трап спо ен 
обрт ним кли ном (в. 51/7, стр. 249); 3. 
`задњи део запрежних кола (зад њи јастук) 
(в. 51/7, стр. 249); 4. ‘под нож је сто га’. – 
Испод сје на се оба ве зно начи ни јастук, 
обич но од трупаца и мот ки или гра ња да 
сје но не пову че вла гу; ║ јасту че -ета с 
дем. – Напра ви ла њему баба јасту че, изве -
зла и напу ни ла пер јом; ║ јасту чен це -ета 
с дем – Виђи како е ово укра сно јасту чен -
це изглед но; ║ јасту чић м дем. – Да ми 
би каки било јасту чић да турим под-гла -
ву; ║ јасту чи на ж аугм – Глам каке су јој 
оне јасту чи не офу ца не и када прља ве. 

јастуч ни ца ж ‘навла ка за јастук’. – 
Јастуч ни це су се шиле од тежа но вог ил 
лане ног плат на, па смо иг ми после везле. 

јатак јата ка м ‘који чува и хра ни 
одмет ни ке’. – Његов чукун ђед ти је бијо 
јатак ајду ци ма.  

јати јашем несв ‘јаха ти’. – Јали смо 
коње без узде и седла. 

јати ти се -имо се несв ‘ску пља ти се у 
гоми лу’. –  Кад он поче да виче »Нава ли, 
наро де, још мало па неста ло«, поче народ 
да се јати око њего ви јег кола и бога ми 
рас про да он лубе ни це ври шко. 

јат ка ж ‘јад ни ца’. – Наи ђе она јат ка, 
душа да те забо ли кад чуеш њене муке. 

јато ран -рна -о ‘сна жан’. – Виш га 
каки је јато ран, може коњу реп д-ишчу па. 

јауд м (мн. јау до ви) ‘сла бо, неу хра ње -
но, мрша во дете; сит но чеља де’. – Не знам 
може ли шта да бид не од оног јау да. – Ма 
јес она, нако кад поглед неш,  вере ти зна, 
ал шта тај јауд може д-ура ди – чудом да 
се чудиш.  

јау ка ти јау чем несв ‘запо ма га ти, кука -
ти’. – Јау че пусни ца, камен би запла ко, 
ал не вре ди, шта би – би.   

јаши ти -шем несв ‘јаха ти’. – Још ко 
ђеца јаши ли смо коње, нако без седла; ║  
јаше ћи гл прил. сад ‘јашу ћи’. – Некад 
смо ишли у-Гучу ш чезом, а некад јаше -
ћи; ║  јаше ћи -а -е ‘који је за јаха ње, јаха -

ћи’. – Има ли они чивт воло ва, тегле ће 
коње и јед ног јаше ћег.  

јашта реч. ‘него, него шта’. – И ми 
смо ти, у вре ме оно, гла до ва ли поче сто, 
јашта смо. 

јашта ви ца ж ‘бубу љи ца на јези ку, 
јаште ри ца’. – Што ме мучи нека јашта ви -
ца, баба каже да ме неко, беја ги, ого ва ра. 

јев ти ка ж ‘тубер ку ло за, суши ца’. – 
Поче Бисе ни ја ону: нисам зна ла, горе ла 
ко све ћа / да е љубав од јев ти ке већа; ║ 
јев ти чав -а -о ‘тубер ку ло зан’. – Бијо весе -
ли Живо та Миљој кин јев ти чав и рано ум-
рие, тек пре са ми ти јо три је сту, Бог да му 
душу про сти. 

јев тин -а -о ‘који има ниску цену’. – 
Дошло грд но вре ме, јев ти ни ком пи ри, јев -
ти на сто ка и што е нај цр ње појев ти ни јо и 
образ – обра ли смо зелен бостан; ║  јев -
ти но прил. – Јев ти но купио – џабе про до. 

јев ти чар м ‘тубер ку ло зни боле сник’. 
– Он је бијо јев ти чар, није му било спа са; 
║  јев ти чар ка ж ‘зла жена, која нату ра 
јеф ти ку’. – И што е то јед на јев ти чар ка, 
да ти је само зна ти, а вамо се упре по до -
би ла, реко би ни лук јела ни лук мири са -
ла, а тамо џига ри це пој де и чове ку и свим 
кућа ни ма. 

јеге јеге та с ‘тро стра на тур пи ја за ме-
тал’. – Кад раз мет неш тесте ре, онда мож 
да га нао штриш јеге том. 

јед м ‘јарост, срд ња’. – Отро во га јед 
и не зна куд уда ра; ║ једак јет ка -о ‘љут, 
горо па дан’. – Није ми мило што е нако 
једак, ко ће више да штре ца од-њега; ║ 
јет ко прил ‘љути то, с једом’. – Она му, 
нако  јет ко,  одбру си:  Море, иди у бес -
тра га!  

једа ман прил ‘у јед ном тре нут ку, 
одјед ном’. – Једа ман је и он сва тио да не 
зна шта га е сна шло, па поче пола ко да се 
извла чи ода њиг. 

један јед на -о ‘нај ма њи основ ни број‘; 
изр. ~ једи ни ‘само један’. – Само се он 
један једи ни отуд вра тио, а не зна ђе су 
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дру ги ма оста ле кости; ~ једи ти ‘и с т о ’ . 
– Мло го добро се оćе кло жито, нашо сам 
само један једи ти јало вац у целој врсти; ~ 
једин ца ти ‘и с т о ’ . – Бијо један једин ца -
ти кои није шћео да ш њима тргуе.  

једар једра -о ‘здрав, напре дан’. – Да 
виш како е муруз једар, да да Господ да 
не засу ши. – Знаш каке су ти ондај ђевој -
ке биле једре, руме не, пуца ле од здра вља, 
кад пру жи корак земља подрк та ва, а ове 
саде на ке ко да им је душа у носу. – Једра 
ђевој ка, да е по јед ном обра зу шинеш, 
дру ги би прсо. 

једа ред прил ‘један пут’. – Кад смо 
једа ред моби ли на жетви, бија ше нас се 
иску пи ло пре ко четрес што жете ли ца што 
вези јо ца, па кад ćед не мо у-лад, да пре да -
не мо, ми запје ва мо.  

једва прил ‘тешко, муч но’. – Једва се 
нека ко саста вља крај с кра јом, ал, Боже 
здра вља, све дру го ћемо ласно.   

једек једе ка м ‘уже којим се води коњ’. 
– Вег нук коња дугач ким једе ком за кочић 
у лива ди да се мено напа се. 

једи нац -нца м ‘једи ни син’. – Он ти 
је бијо једи нац, држа ли га ко мено воде 
на-дла ну и зато е осто целог живо та ко 
кила ви Радо ван; ║ једин че -ета с ‘једи но 
дете’. – Види се да е једин че, чим је нако 
раз ма же но. 

једи ни ца ж ‘једи на кћи’. – Она ти 
једи ни ца и бог ме добра мира жин ка; 

јед нак -а -о ‘исти као и дру ги’. – Узми 
коју оћеш, оба дви је су јед на ке, само су 
друк чи је вар бе; ║ јед на ко прил ‘стал но, 
непре ста но’. – Јед на ко вика ше мој весе -
ли отац да чува мо образ.  

јед на чит -а -о ‘ујед на чен, истих осо -
би на’. – Води рачун, ћери, кад пре деш да 
ти конац бид не јед на чит, а јок и вако и 
нако; ║ јед на чи то прил ‘ујед на че но’. – 
Она је то ради ла јед на чи то и дру го ме ко 
и себе. 

јед но лик -оли ка -о ‘исто, јед на ко’. – 
Њиг два бра та напра ви ли јед но ли ке куће, 
па згод но погла ти с пута.  

једра ти -а несв ‘напре до ва ти, раз ви -
ја ти се’ – Згод но једра ју ова ђечи ца да зло 
не-чуе; в. језгра. 

јеж м зоол 1. ‘сит ни сисар с бодља ма 
Eri na ce us’. – Мло го е забр љо, ако му отац 
сазна, ебо е јежа у леђа; 2. ‘маши на за 
саби ја ње тере на при изград њи пута’. – 
Кад је наи шо онај јеж, земља се пода тре -
са; 3. ‘спра ви ца за наба ци ва ње фаса де’. – 
Онај наш мај стор наба ви јо неки јеж и ш 
њим наба цуе камен чи ће на васа ду. 

језа ж ‘стра ва, ужас’. – Који  је  то 
бре збо жник, језа да т-ува ти: стра ме за 
ону ђечи цу да она, весел ни чад, не испа -
шта ју њего ве буда ла шти ње. 

језгра ж ‘јести ви део кошти ча стог 
воћа’. – Ове годи не ора си ма једра језгра, 
има ло кише таман кол ко тре ба. 

језди ти -им несв ‘ићи, брзо се кре та -
ти’. – Она мо низ Рада шин до језде сва то -
ви с песмом и пран ги ја ма. 

језе ри на гео гр ж ‘земљи ште са ста ја -
ћом водом, бара’. – У језе ри ни ти је вели -
ки орке стар жаба, а има ју и жап ца баси -
сту, па не уто ље ва ју по целу ноћ. – У 
Гини ној лива ди она језе ри на пуна жаба, 
кре ке ћу по сву-ноћ. 

језе ри ти се -и се несв а. ‘под се ћа ти 
на језе ро’. – Запр жи ла лика кача мак вре -
лом машћу, бога то, згод но се језе ри озго; 
б. ‘фор ми ра ти се као језе ро’. – Кад дуго 
пада киша, на дну лива де поч не да се је-
зе ри. 

језе ро с ‘већа ста ја ћа вода’. – Тамо у 
Овча ру заја зи ли Мора ву и начи ни ли је-
зе ро. 

језив јези ва -о ‘ужа сан, стра ви чан’. – 
То е језив човек, дале ко му лепа кућа, не 
би вољо ни на путу да га сре тим.  

језик јези ка м анат 1. ‘покрет ни 
мишић ни орган у усти ма’. – Неким људ -
ма се мораш чуди ти како иг језик не забо -
ли; 2. ‘сред ство кому ни ка ци је у јед ној 
дру штве ној зајед ни ци’. – Гле дам и слу -

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 225



шам на теле ви зи ји како неки оће да нам 
језик узму ко да е сра мо та збо ри ти нако 
ко што су нам ста ри збо ри ли; ║ јези чић 
м дем. – Добра му е она жени ца, једи на 
јој је мана што има поду жи јези чић; ║ 
јези чак -чка м ‘пока зи вач тежи не на ваги, 
кан та ру’. – Кад мериш муште ри ји сир ил 
кај мак, доту ри мено да пре ваг не јези чак 
у њего ву корис, то ти је бла го сло ве но, а 
про кле ство е, не дај Боже, заки ну ти на 
мери (в. 9/4, стр. 44); ║ јези чи на ж пеј; в. 
поган, сун це.  

јези ко ва ти -уем несв ‘мно го при ча ти, 
пру жа ти језик’. – Она јези куе пова здан. 

јези ча ра ж ‘жена која мно го при ча’. – 
Та ти је јед на јези ча ра, та може да над го -
во ри дво ка та; изр. Јези ча ри бржи језик 
од паме ти. 

јеи на ж зоол ‘ноћ на пти ца гра бљи ви -
ца Bubo bubo, сова’. – Јеи на ти дању куња, 
а ноћом, кад се добро смрк не, лови на шта 
гођ нале ти: зеца, пат ку, гуску, вра ну, гавра -
на, а  није гадљи ва ни на миша, шта ко ра 
ил жабу. 

јек м ‘нај по год ни је вре ме за нешто’. 
– У јеку жетве поква ри се она Вла до ва 
дре ши на, па смо пола дана издан гу би ли 
док је он то азу ри со.  

јек та ти -им несв ‘јеча ти’. – Кад су иг 
сти сли са сви југ стра на, јек та ли су од 
муке; в. ам. 

јек ти ка ж в. јев ти ка. – Дуго се потље 
рата уми ра ло од јек ти ке. 

јел св. ‘јер’; в. пла та, пле та ра; ║ јер -
бо св. ‘и с т о ’ .  –  Не може то тако јер бо 
никад наши ста ри нису трго ва ли обра зом; 
в. нера дан, прав да. 

јела ж бот ‘чети нар ско дрво Abi es 
alba’. – Ондак су ти писма маом почи ња -
ла: здра во смо и добро кое и тебе жели -
мо, а завр ша ва ла: вита јела зелен бор, че-
кам брзи одго вор; ║ јелов јело ва -о ‘који 
је од јеле’. – Јело ва гра ђа е мло го тежа од 
смр чо ви не. 

јелек јеле ка м ‘део жен ске гор ње оде -
ће без рука ва, кра так, носи се пре ко кошу -
ље. – Ђед Вилип јој покло ни јо јелек њене 
покој не бабе Нов ке; ║ јеле че -ета с дем. – 
Све  ђевој ке  обу чу  везе не блу зе, а сва - 
ка  озго  по  јеле че  па  ко  цвје ти ћи у ли-
ва ди.  

јели ца ж ‘сор та кром пи ра’. – Добра е 
јели ца, ал над месе ча ром нема ком пи ра, 
то знај добро. 

јело с ‘хра на’. – Каки на јелу – таки 
на делу; ║ јелов ни -а -о а. ‘који је за јело’. 
– Има јелов ни уćев, а има за сто ку кои 
дае већи при нос; б. ‘чиме се једе’. – Кад 
гри је мо вру ћу раки ју тури мо по јед ну 
јелов ну каши ку шеће ра на чашу, а кад 
кува мо каву, тури мо јед ну каве ну кашчи -
цу каве на шољу; в. пре да ну ти. 

јело ви на ж ‘јело во дрво, јело ва гра -
ђа’. – Јело ви на мож да се врчи, а смр чо -
ви на јок.  

јељен јеље на м ‘пече ни уго је ни ован 
с вели ким рого ви ма на које су наби је не 
јабу ке, који доно си при ја тељ на свад бу 
као прилог`  – А два зета ижње ше јеље на 
међу собом да при ка жу при ја те љов при -
лог, док ће неко доба ци ти: не зна се ко е 
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расни ји и тежи од њиг тро и це, ал да зна -
де те – оно у сре ди ни је ован. 

јен дек  јен де ка  м в. ендек. – Нако 
пијан зао ку пи  воло ве  и  пот пу шти кола  
у јен дек.  

јен ђа в. енђа. 
јења ва ти јења ва несв ‘сла би ти, сма -

њи ва ти се’. – Кад поч не тамо у мар ту да 
јења ва мраз, ома ваља реза ти воће. 

јер бо св. в. јел. 
јер мо ни ка / јер му ни ка ж. – Кад је 

Раде реко Перу да би вољо да сви ра у јер -
мо ни ку, Перо реши да про да кра ву те му 
купи дуг ме та ру. 

јер мо ни каш -аша м ‘хар мо ни каш’. – 
На рого џи кар би ту ша жми р ка, испод ње 
јер мо ни каш рас те же дуг ме та ру, а око њега 
коло само везе. 

јеро план м ‘аеро план, ави он’. – Очи -
ју ти, Вуја на, видиш ли ти онај јеро план 
што зуи? 

јесен ж ‘годи шње доба’. – Те јесе ни 
он није ишо у Банат; ║ јесе нас прил ‘про -
шле јесе ни’; в. жут ну ти, заљу шти ти, 
јари ца; ║ јесе ни прил ‘у јесен, током јесе -
ни’; в. ведри на, попут ни на; ║ јесе њи -а -
е ‘који се одно си на јесен’; в. про ље ће, 
шума. 

јести једем несв ‘узи ма ти хра ну’. – Он 
је стал но бијо зло ран, а и кад једе, ваља 
зало гај у усти ма, ника ко да га про гу не;  в. 
љиљан, доље би ти; ║ јестив јести ва -о 
‘који се може јести, који је за јело’. – 
Имаш печур ку која е јести ва, а има отров -
на, дале ко било; ако не знаш која е која, 
не играј се; ║ јешан јешна -о ‘који има 
добар апе тит’. – Сви наши су јешни, ал 
над Зора ном нема нико; в. пљуц ка ти.  

јет ко в. јед. 
јетр о ва ж ‘деве ро ва жена’. – Ја и моја 

јетр о ва се никад за ови јег четрес годи на 
нисмо спо реч ка ле; ║ јетро ви ца ж хип. – 
Ово ти је, тето, моја јетро ви ца. 

јецај м ‘крат ко јецање`– Чу се јецај 
из-дру ге собе. 

јеца ти -ам несв ‘тихо испре ки да но 
пла ка ти’. – Немо више јеца ти, душо баби -
на, доћи ће тата; ║ јеца ње с гл. им. ‘испре -
ки дан плач’. – Заду го се из њене собе чуло 
јеца ње. 

јечам јеч ма м бот ‘стр но жито Hor de -
um vul ga re’. – Ове годи не смо у Ста ни ће -
ви ни поси ја ли јечам; ║ јеч ме ни -а -о ‘који 
је од јеч ма’. – Ондак  смо  више  јели му-
ру зни и јеч ме ни љеб но пше нич ни. – Јеч -
ме но бра шно е мло го добро. 

јеча ти -им несв ‘испу шта ти бол не гла -
со ве’. – Баба е сву ноћ јеча ла од боло ва. 

јеч ме ни ца ж ‘хлеб од јеч ма’ – Ондак 
ти се јела муру зни ца и јеч ме ни ца, пше -
нич но порет ко. 

јеч му ља ж ‘»кафа« од јеч ма’. – Земај -
ле ти се испе че јечам па се ондак саме ље 
и од тога кува, коби ја ги, кава. в. кљу ко -
прц.  

јогу нас -ста -о ‘сво је глав, твр до глав, 
напра сит’. – Ија ко е јогу нас, боље но да е 
неки мла ко ња и кила ван дер, д-изви неш, 
него нек се зна да е мушко, а јок нека 
стри на Пер са. 

јогу ни ти се  јогу ним се несв ‘љути ти 
се, заке ра ти за сит ни це’. – Шта се јогу -
ниш туј нак ко неко раз ма же но дер ли ште, 
уљу ди се већ јед ном, ниси ти више мали. 

јок реч. ‘не’. – Оћеш ли д-идеш на гла -
са ње? – Јок, ја; в. атаљ, брко, буша, вели -
ки, скр џу ма ти, сман др ка ти. 

јок шир зоол ‘раса сви ња, јорк шир’. – 
Каки јок шир, каки бакра чи: нема свињ -
че та без  морав ке. 

јол паз м ‘бада ва џи ја, скит ни ца’ – То 
ти је јол паз један ако-ш да поште но збо -
ри мо. 

јопет прил ‘опет, поно во’. – Кад би се 
поно во роди јо, јопет би бијо сељак, ако 
ми веру еш, ма бид ни, бре, свој на свом, 
немо нико да те зеба ва. 
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јор го ван ли непр ом ‘који је боје јор -
го ва на’. – Купи ла сам циц ђевој чи ца ма за 
аљи ни це, дошо нако јор го ван ли; в. рекла. 

јоште прил ‘још’. – Ми нисмо били 
јоште  окро ви ли  кућу кад је пао први 
снјег.  

југ м ‘јужни ветар’; в. мла ко ви на, ноли -
ки; ║ југо ‘и с т о ’ . – Кад уда ри југо, снјег 
се изву че ври шко; ║ југов -ова -о ‘ото -
пља ва ње, вре ме кад се топи снег’. – Кад 
је југо во, мло го е рђа ва ођа, ем мокре ноге, 
ем  шљи га во;  в.  про гри за ти; ║ јужни -а 
-о ‘који  се  нала зи  на  југу,  који поти че 
с југа’. – Он  је  дошо  неђе  из јужниг 
кра е ва. 

југо ви на ж ‘ото пља ва ње пред јужним 
ветр ом’; в. жми ри ти, пошљи га ти се, 
треп та ти. 

јужи ти -и несв ‘наја вљи ва ти топли је 
вре ме’. – Поче ло је да јужи, зима е при 
кра ју, мада кажу ста ри људи, уми је она 
пође кад д-оши не репом. 

јужњак -ака м ‘топли ји, јужни ветар’. 
– Кад окре не јужњак, глај како зима иза -
ми ља. 

[јунак] -ака м. – Уда ри јо јунак на јуна -
ка; ║ јуна чан -чна -о ‘хра бар’. – Он ти је 
оду век бијо јуна чан човек, он с исти ном 
није трго во, јок; ║ јунач ки -а -о ‘хра бро 
држа ње’. – Ако Бог да и сре ћа јунач ка; ║ 
јунач ки прил. – Издр жа ли су они јунач -
ки све нево ље кое су иг сти за ле. 

јунац јун ца м ‘мушко јуне’. –  Одга и -
јо Божо мло го добре јун це, нема иг у сре -
зу, ко дви је јабу ке; ║ јун чић -ића м дем. – 
Мло го ти добар јун чић, тре ба да му купиш 
пар ни ка; ║ јун чи на м аугм. – Није то 
јунац но јун чи на, виш коли ки је: има пре -
ко осам това ра 

јуна чи ти се јуна чим се несв ‘пона ша -
ти се као јунак у при ли ка ма кад се јуна -
штво не тра жи’. – Немо се ти јуна чи ти 
међу ђецом и жена ма – поју на чи се међ 
људ ма; ║ јуна че ње  с  гл. им. ‘јуна штво, 
хра брост’. – Њего вог јуна че ња сам сита, 
све пуче пре ко наши јег леђа.  

јуне јуне та с ‘мла до гове че од 6 месе -
ци до годи не’. – Кад иде јуне, нек иде и 
уже; ║ јунен це -ета дем. – Подај мено 
меки њи ца и оном јунен це ту; ║ јуни ште с 
пеј – Ово јуни ште ми дође гла ве, ниђе да 
се скра си. 

јуни ца ж ‘жен ка гове че та до првог 
мла ђе ња’. – Ува те ти они ону јуни цу, вег -
ну око рого ва коноп че том, уве ду је изме -
ђу два букви ћа, а гла ву јој при би ју уз ста -
бло; ║  јуни чи ца ж дем. – Изве ди ону 
јуни чи цу и вег ни је туј испод куће. 

јуп ка ж обич но мн ‘коре за гиба ни цу 
које се раз ви ја ју окла ги јом’. – Кад баба 
пече јуп ке, она нам дад не нако вру ће 
окрај ке да гриц ка мо. 

јур ца ти (се) -ам (се) несв ‘трча ти, трч -
ка ра ти, никад не миро ва ти’. – Немо ђецу 
тра жи ти по-кући, ене иг јур ца ју се по 
башчи; ║ јур ца ње с гл. им. ‘трча ње, јур -
ња ва’. – Само јур ца пова здан, не зна ку-
ће при је.  

[јутро] с. – Уве че га сте гло срце – 
јутро не доче ка, весел ник, Бог да му душу 
про сти; ║ јутро ске прил ‘јутрос’. – Јутро -
ске си пора ни ла, рано баби на; ║ јутр ом 
прил; в. про че шља ти.  

јуче с прил. – Он и данас сла ви ко и 
јуче: никад ништа не ради; ║ јуча шњи -а 
-е ‘јуче ра шњи’. – Ти ћеш ми кажеш, 
балав че један, нисам ја јуча шњи; в. вући.
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каба да ки ја м ‘силе џи ја, раз бој ник, 
каба да хи ја’. – Ове каба да ки је бата ли ле и 
цркву па што не би и олтар, ђе ће им душа 
пусни ци ма. 

каба ни ца ж ‘огр тач са капу ља чом’. – 
Кода нас је само поне ко имо, ко е ишо 
неђе диље па однуд наба ви јо каба ни цу, 
па е обу че пре ко одје ла кад је неко невре -
ме; ║ каба ни чи ца ж дем. – Ваља ло би 
ђеци наба ви ти каке каба ни чи це, кад пођу 
из-шко ле ђекад им уда ри киша па награ -
бу се. 

кабас -ста -о ‘гло ма зан, маси ван’. – 
Кад нато ва риш сно по ве на-кола, иза ђе 
товар кабас па све зака чи ње за гра ње. – 
Наи ђе мили ца јац, нако кабас, и крупним 
гла сом ко из бад ња пита: Је л ти, мали, ђе 
је кућа Крсто ми ра Живо ра дље вог?  

кабе за ж ‘слат ко без ал ко хол но пиће 
са аро мом помо ран џе и лиму на’. –  Ондак 
су ти сода џи је по сабо ри ма про да ва ле 
кабе зу у вла ши ца ма. 

[кабл-] -а само у изр. Лије ко из кабла. 
кабли на ж ‘кра ћа дрве на цев којом се 

сужа ва доњи отвор бад ња’. – Мора ће мо 
д-измјени мо кабли ну на бад њу, нешто се 
раз ло ка ла. 

кабу ли ти кабу лим (обич но уз нега ци -
ју) ‘при ста ја ти, при хва та ти’. –  Не би то 
кабу ли ла ни за каке паре да одам мог 
чове ка оним зли ков ци ма, па да би ме 
одра ли живу. – Не би кабу ли ла то д-ура -
дим ни за каке паре јел паре су ти ништа: 
кад оди ла зе – има ју сто ти ну, а  кад дола зе 
– само дви је ноге. 

кабу ља ж ‘посу да за кухињ ске отпат -
ке, спла чи ња ра’. – У куј ни спо ред шпо -
ре та смо држа ли кабу љу у коју смо спи -
ра ли судо ве и то потље дава ли сви ња ма.  

кава каве ж ‘кафа’. – Ајде, вели, коне, 
да попи је мо по јед ну каву, а он ће на то: 
вала, коне, црна ти је кава без раки је; ║ 
кави ца ж дем. – Тур де, ћеро, по јед ну 
кави цу, па шта-биде. 

кава на -ане ж ‘кафа на’. – Кава на е 
грд на кућа, у њој зи се нико усре ћи јо није; 
║  кава ни ца ж дем. – Није то, жено, ника -
ка каван чи на, но каван че, кава ни ца, како, 
бре, не раз у меш; ║ каван че -ета с дем. – 
Да се нађе мо у оном каван че ту на ћошку; 
║  каван чи на ж аугм пеј. – Оће да га 
упро па сти она каван чи на и гото ва ствар.  

кав га ж ‘сукоб, обра чун; туча’. – 
Замет ну ше кав гу, ал иг раз ва ди ше те про -
ђе без боја. 

кав га џи ја м ‘човек склон суко би ма, 
сва ђа ли ца’. – Зна деш ли ону што пје ва 
гуслар Раде: у пићу су тешке пија ни це / а 
у кав зи љуте кав га џи је. 

каве ни са ти -шем несв ‘раз го ва ра ти уз 
кафу, густи ра ти’. – Ене иг поćе да ле те 
каве ни шу и пре тре са ју абро ве чим су им 
људи оти шли у-поље.  

кавен ли непр ом ‘бра он боје’. – Дотр -
кај дер ми ону кавен ли шер пу. 

каве џи ја м 1. ‘кафе џи ја, вла сник 
кафа не’. – Кад је Козо каве џи ја вик но 
»ајмо вајр онт«, Бра цо каже: Дај пиће 
целој кава ни! – и тако про па де Козов вај- 
р онт, оста смо до сва ну ћа; 2. ‘који воли да 

К



пије каву’. – Немо мене тура ти каву, нисам 
ти ја неки каве џи ја. 

каве џин ка ж ‘вла сни ца кава не’. – Код 
Љепо са ве каве џин ке су нај пр во поче ли д-
игра ју кар те.  

кавур ма ж ‘спе ци ја ли тет од чва ра ка 
са додат ком мле ве них изну три ца и зачи -
на’. – За нас ти је кавур ма била посла сти -
ца, сад је нико не оку ша ко да се не ваља. 

кадар кадра -о ‘моћан, вре дан, издр -
жљив, спо со бан’. – Нисам ти ја више ка-
дар да се рвам са мла дим људ ма. – Није 
ти он више кадар за те посло ве, изда је 
сна га. – Он ти је ко ајдук, кадар сти ћи и 
уте ћи; в. ћера ње. 

кадар реч. ‘изгле да, као да ће’. – Кадар 
ће д-уда ри киша чим је воли ка омо ри на.  

када шњи -а -о ‘из ког вре ме на’. – Ко 
зна када шњи је овај брес, при ча ју да му е 
пре ко три ста годи на. 

кад гођ / кад гој ‘увек’ –  Кад гођ смо 
рато ва ли, сељак ти је нае бо како окре -
неш: и да дад не коње и воло ве, и свињ че, 
и љеба и шље ба, и сино ве д-изги ну, и 
јопет му нико никад није реко ни вала. – 
Кад гој неко наи ђе путом, жућо режи ил 
залае.  

кади ва ж ‘сомот’. – Мло го су боља и 
очко пер ни ја ова ђеца што су спа ва ла на 
слам ња ча ма, но ова што су иг ушу шка ва -
ли у сви лу и кади ву; ║ кади ви ца ж бот. 
‘лет ња цвет на биљ ка из ф. Com po si tae, 
кади фи ца’. – Код лике је пуна башчи ца 
кади ви ца. 

кади ја м ‘суди ја’; изр: Кади ја те 
тужи, кади ја ти суди.  

кадјо ни ца ж ‘посу ди ца у коју се на 
жар ста вља тамјан ради кађе ња’. – Ми 
сва ко јутро тури мо жишку у кадјо ни цу, 
озго зрно-два тамља на, ока ди мо се, про -
чи та мо Оче наш, па доруч ку е мо; изр. Оче -
наш ђаво лу очи изби ја.  

казан каза на м а. ‘напра ва за пецид бу 
раки је’. – Кол ко си ћеро од каза на? – Ни-

сам мло го, туј одма поред табар ке; б. 
‘посу да за спра вља ње хра не’. – Кад смо 
били у вој сци, пасуљ и кое шта кува ло се 
у оним вели ким каза ни ма; ║ казан чић -
ића м дем. – Има Јева казан чић, није већи 
од оног лон ца;║ казан че -анче та с 
‘и с т о ’ . – Један Циго на ваше ру про да -
ва ше казан че од пе-шес кила; ║ казан чи -
на м аугм пеј. – Наба ви јо ђедо неку казан -
чи ну за кува ње меће сви ња ма. 

казан џи ја м ‘човек који пече раки ју’. 
– Чича Мило рад ти је бијо нај бо љи казан -
џи ја у око ли ни. 

каза ти / касти кажем св а. ‘рећи не-
што, каза ти’. – Са-ће и он касти како е 
било. – Е, то ти не могу касти; б. ‘узре чи -
ца’. – Не мош ти, касти, како ти ош, но 
како јес; ~ се св ‘рећи сво је име при упо -
зна ва њу, пред ста ви ти се’. – Кад су оди -
гра ли коло, пру жи ше јед но дру гом руку 
и каза ше се. 

каиш каи ша м 1. а. ‘ремен за пан та -
ло не’. – Пуче му каиш – спа до ше му гаће 
те му се исми ја смо; б. ‘ремен којим се 
при чвр шћу ју кон ду ре’ (в. 54/1, стр. 257); 
в. ‘укра сни каи ши за опан ке’. – Ондак 
пре ко везе ниг чара па уда ри мо лако ва не 
каи ше па ти је то мили на погла ти; 2. ‘дуго 
и уско пар че сла ни не’. – Одви ка ри он од 

оног каи ша пар че сла ни не за јед ну шаку, 
тури у тор бу спо ред чан ка са сиром и 
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муру зни цом и оде; 3. ‘народ на игра’. – 
Ондак  смо  ти  се  игра ли  каи ша  и кое -
че га.  

каја се / каја си м мн ‘дизги ни, каи ши  
који ма се пре ко узди упра вља коњи ма’. – 
Кад оћеш д-уста виш коње, затег ни каја се и 
вик ни: ооо! 

каја ти се каем се несв ‘жали ти због 
неког свог поступ ка, има ти гри жу саве -
сти’. –  Човек се кае у два слу ча ја: или 
кад учи ни лошо, или кад не учи ни добро; 
изр. Чини добро – не кај се, чини зло – на-
дај се. 

кај ла ж ‘клин којим се алат ка при чвр -
шћу је за држа ли цу’. – Ми алат ке кај лу е -
мо з дрве ним или гво зде ним кај ла ма и 
тако бид ну добро при чвр шће не за држа -
ли цу; изр.  Уда ри ти кај лу ‘напра ви ти неу -
год ност, дове сти у непри ли ку’.  

кај ло ва ти -уем несв ‘уда ра ти, ста вља -
ти кај лу’. – Ене га код Јеро ти ја оти шо да 
кај луе моти ку. 

кај мак кај ма ка м ‘масно ћа на повр -
ши ни кува ног и охла ђе ног мле ка’. – 
Ништа љеп ше, кад се оде неђе даље од-
куће, па кад добро оглад ниш, изва диш ча-
нак из тор бе са сиром и кај ма ком, пар че 
љеба и гла ви цу лука – сла ђе од меда; ║ 
кај ма чак -чка м хип; в. чанак; ║ кај ма -
чић м дем хип. – Насу ла нам баба оног 
вре лог млје ка у ћасу и тури ла да се мено 
лад не, оно се ома почо вата ти кај ма чић. 

кај ма чи ти се -и се несв ‘фор ми ра ти 
поко ри цу кај ма ка на повр ши ни мле ка’. – 
Ан про ври млје ко, спје ни га и раз ли у кар -
ли це да се кај ма чи. 

каки зам ‘ника ко, нипо што’. – Каки 
ја да уиђем у туђи вино град, не би то учи -
њо да е од-смр ти лјек; ║ како прил. – На-
род је реко како жена мужа на лицу носи, 
а муж жену на кошу љи; ║ како но драго  
‘било како’. – Обу ци, чове че, чисту кошу -
љу и дру ге пан то ло не, немо ићи међу 
људе како но драго.  

каки ти -им несв ‘врши ти вели ку 
нужду (о дете ту)’. – Немо га сад дира ти, 
почо да каки. 

како да ка ти -ода чем несв ‘како та ти’. 
– Реко, немо, жено, само како да ка ти, ајде 
запје вај јед ну и она поче: Уби ле те моје 
сузе, што ми моју мла дос узе – те ми 
доско чи. 

како та ти како ће несв ‘огла ша ва ти се 
како та њем (као коко шка)’. – Свак ради 
свој посо, те тако гуска гаче, пат ка ква че, 
ћур ка кау че, а коко шка како ће. 

кала бу ка ж ‘хала бу ка, хука, бука’. – 
Поди гли кала бу ку ни око чега. 

кала бу чи ти -им несв ‘сре ђи ва ти, дово ди ти 
у ред’. – Нешто кала бу че тамо по кача ри, нисам 
се пома ља ла; уп. рас ка ла бу чи ти. 

кала и са ти  -шем несв ‘пре ма зи ва ти 
бакар не судо ве кала јем; саста вља ти олу -
ке кала јем’. – Про шу пљи ла ми се цимен -
та, морам да е носим Љубу Души ћу да е 
кала и ше; изр. Кала и со образ. 

кала уз -ауза м ‘кључ за отва ра ње бра -
ве’. – Ондак су ти биле дрве не кљу ча ни -
це с уну тар ње стра не вра та, а спо ља смо 
кроз рупи цу про вла чи ли кала уз и ш њим 
закљу ча ва ли и откљу ча ва ли вра та; в. кљу -
ча ни ца, одман да ли ти. 

кала ши ње с а. ‘неу хра ње на, мрша ва 
сто ка’. – Иза гна ли ови Шан дран ци неко 
кала ши ње у брсти ну, једва изи ми ли ону 
јунад, мрша ва весел ни чад ко гра не, кос и 
кожа; б. ‘лоши људи, олош’. – Дође у 
кока ња ре неко кала ши ње, напи ше се, 
зама ло чове ку не поква ри ше весе ље. 

кал др ма ж ‘каме ном пода сут пут, 
мака дам’. – Није ти била земај ле кал др ма 
по путу, па кад пане киша, бла то бид не 
до коље на. 

кал др маш -аша м 1. ‘камен који се 
кори сти за кал др ми са ње пута’. – Пабир -
чи ли смо кал др ма ше по пото ку и извла -
чи ли на-пут а оно рес смо ћера ли из Радој -
ко вог рида; 2. ‘човек који кал др ми ше пут’. 
– Они су ти били кал др ма ши, по иви ца ма 
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поста ве ћенар а уну тра сла жу камен до 
каме на; 3. ‘човек који живи у гра ду, варо -
ша нин’. – Оста вио ваку љепо ту и посто 
кал др маш. 

кал др ми ти -им несв ‘пра ви ти кал др -
му’. – Испри чо би ти неку о том нара шта -
ју кои се чудом чуди јо кад је лек три ка 
поче ла да с-уво ди, да се кал др ме џаде, да 
се пра ве нужни ци у-кућа ма, да сви ра 
ради јо, да с-уно се неки бучу ци у собе у 
кое народ гле да, реко би нема памет ни ја 
посла, кои се пре чу ди ти није мого што се 
изгу сти ра рали ца и сако вац, што зара сто -
ше у непро ђи ју ста зе пре ко Кри ва је и 
Пере та, што се крди са ше црно шљи ве и 
рану ше, што се не чуе лар ма ђеч ка ди је, 
што не бучу бико ви по торо ви ма, што не 
бле је овце по утри на ма, што се не држи 
пос[т], што гро бља поче ше ута ња ти у 
бујад и немар, што се сагу би стид од људи 
и стра од Бога (5: 47); ║ кал др ми са ти -
ишем несв ‘и с т о ’ . – Кал др ми ше још оно 
мено пред капи јом што му је оста ло од 
јуче.  

калем кале ма м 1. ‘дрве ни ваљак за 
намо та ва ње кон ца’. – Купи ми један калем 
црног и један бје лог кон ца; 2. ‘мла да опле -
ме ње на сад ни ца биљ ке’. – Сви му се кале -
ми при ми ли, да зло не чуе. – Сва ког про -
ље ћа, бла го ђеду, поса ди поне ки калем, 
знаш како учи она песма: Ђе гој нађеш 
згод но место, ти дрво поса ди, а дрво е 
бла го род но па ће да награ ди; ║ калем чић 
-ића м. ‘мала сад ни ца’. – Поса ди и овај 
калем чић, пора шће; ║ калем че -ета дем 
од калем 1. – Од калем че та смо пра ви ли 
зврч ко ве и так ми чи ли се чији ће дуже да 
се врти. – Додај дер ми оно калем че из 
вијо ке; в. звр чак. 

кале мар -ара м 1. ‘човек који кале -
ми’. – Радо мир је бијо нај бо љи кале мар у 
нашем кра ју; 2. ‘воћ њак’. – Ондак ти је 
Мило рад Меч ка имо нај бо љи кале мар, 
доље испод Јасе ња изме ђу Мар ко ви ћа и 
Јок си мо ви ћа пото ка; ║ кале мар ски -а -о 

‘који при па да кале ма ру’. – Мој ђедо е имо   
кале мар ски  пер вез  и   он ти  је чак и  по 
врзи на ма  на коекаке дивља ке  кале ми јо  
раз не  воћ ке.  

кале ми ти -им несв ‘опле ме њи ва ти 
мла де воћ ке путем калем гран чи це’. – 
Тебе ће ђедо да нау чи да кале миш, нај пр -
во ћемо шепур ке, па потље и воћ ки це. 

кали ра ти кали ра(м) (не)св ‘(из)губи -
ти на тежи ни или некој дру гој вред но сти’. 
– Кад обе реш папри ку, она ти за два дана 
кали ра да се чудом зачу диш, још ако е 
вру ћи на – да ти не-при чам.  

кал кан кал ка на м ‘штал ско пот кро -
вље’. – Пун кал кан изба ци мо сје на и он-
дак зими, озго кроз шубер, само ћушнеш 
нани же пра во у шта лу. 

кало ‘губи так на тежи ни неких про -
из во да услед сасу ши ва ња, испа ре ња’. – 
Вели ко кало код кое чег може да бид не, 
наро чи то кад су вру ћи не, па смо љети ну 
скла ња ли у подру ме и тра по ве. 

кало пер -опе ра м ‘мири сна, зачин ска, 
леко ви та биљ ка Tana ce tum bal sa mi ta’. – 
Мло го е здрав чај од кало пе ра, а пође ко 
га зове жал фи ја. 

калуп калу па м ‘напра ва помо ћу које 
се доби ја одре ђе на фор ма‘. – Има мо ми 
раз ни јег калу па ко што ти је онај за пра -
вље ње баки ног кола ча, па ондак мушкар -
ци има ју калу пе за циглу, па код пија ца у 
Чач ку има обу ћар и кода њега има ваздан 
кое ка ки јег калу па за обу ћу. 

калу ша ж ‘бела овца са црним уши -
ма’. – Калу ша се три пут бли зни ла.  

кал фа м ‘зва ње које сти че шегрт, мај -
стор ски помоћ ник’. – Потље три годи не 
уче ња зана та он ти је посто помоћ ник мај -
сто ра, касти, кал фа, јел његов ђедо е гово -
ри јо: све, све, ал занат и сва ки је занат 
зла тан.  

каљав -а -о ‘прљав, блат њав’. – Не 
мош да бид неш чис по волич ком бла ту, 
ал не мораш баш бити ни каљав до уве та; 
в. оти ра ти; изр. Вода све опе ре сем каља -
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ва обра за. – И сун це про ла зи кроз каља ва 
места, али се не иска ља. 

каља ти (се) каљам (се) несв пре ма 
иска ља ти (в.). – Каља ју ми се мено мање 
него пра сад. 

каља ча ж об. мн ‘гуме на обу ћа која 
се ста вља на ципе ле или опан ке ради 
зашти те од вла ге и бла та’. – Кад пође неђе 
по бла ту, он обуе каља че на бакан џе, па 
кад стиг не у чар ши ју, он иг изуе и оста ви 
под сје но у кана та ма, а вамо му обу ћа чи-
ста. 

каљу га ж ‘рас ква ше на земља пре тво -
ре на у бла то’. – Загла ви смо се по оним 
каљу га ма доље у Дра га чи ци, да не би 
Радо ша да нас ишче тво ри, јади бише; ║ 
каљу ги ца ж дем. – Неко про со кову воде 
крај буна ра и напра ви јо каљу ги цу. 

кам прил ‘камо’. – Кам лепе наше сре -
ће да нисмо ни пра ви ли ту Југо сла ви ју; ║  
камо ‘где’. – Камо те ваздан, кумим те 
Богом јед ни јем. 

кама ж 1. ‘кори це у које се увла чи 
нож, кани ја’. – Има ди ја ше неку вој нич ку 
ноже ка њу с камом и куд гој пође, оба ве -
зно тура у тор бу поред чан ка и сла ни не, 
вели: злу не тре ба ло; 2. ‘бодеж са дво -
стра ним сечи вом’. – Није имо памет ни ја 
посла но купи јо вој нич ку каму, про да ли 
му Цига ни на ваше ру.  

кама ра ж ‘већа гоми ла саде ну те сла -
ме, сена’. – Ако е пше ни ца добро ису ше -
на у крсти на ма, ми не ђене мо сто го ве но 
кама ру док не бане врша ли ца. 

[камен] каме на м.  – Ђедо Сре тен је у 
свое вре ме прва чи јо у рва њу и баца њу 
каме на с раме на; в. камен; у изр. ~ теме -
љац ‘први камен који се поста вља у темељ 
гра ђе ви не’. – Кад је ђедо туро камен теме -
љац, он је ока ди јо темељ, па се про чи та -
ла моли тва и пекло јаг ње; ~ ћошет њак 
‘темељ ни камен на углу гра ђе ви не’. – 
Ћошет њак ти има два лица на „ге“; кре -
мен ~ в. кре мен; ║ камен чић -ића /-ића м 
дем. – Ондак смо се игра ли камен чи ћа, 

ми смо то гово ри ли пиљака; ║ камен чи -
на м аугм. – Да ми би да ону вели ку 
камен чи ну нека ко скло ним из-њиве, стал -
но ми сме та кад орем; ║  камен чу га аугм 
– Пре ско чи пре ко оне камен чу ге; в. раз -
би ја ти; ║ ками чак -чка м ‘камен чић, 
мали камен’. – Кад ти је све пота ман, уба -
ци ками чак у опан ке да се не поне сеш и 
не оси лиш, но да бид неш сме ран; ║ каме -

ње с зб. – Да знаш коли ко сам пута издр -
ла коље на по каме њу; ║ каме ни -а -о ‘који 
је од каме на’ – Око мана сти ра су маом 
пра вље ни каме ни зидо ви; ║ каме нит -
ени та -о ‘који има мно го каме на’. – Не 
знам од чег онај народ живи, да л може 
ишта да им роди кад им је нако каме ни -
то; в. заве три на.  

каме ни ка ж бот ‘цвет на биљ ка живих 
боја из ф. Saxi fra ga ce ae’. 

каме ни чар ка ‘сор та вино ве лозе’. – 
Каме ни чар ка ти је мло го добра за вино.  

каме но ре зац -сца м ‘мај стор који 
изра ђу је над гроб но каме ње’. – Нај бо љи 
каме но ре зац за спо ме ње ти је бијо Дми -
тар Ђор ђе вић, а он ти се ства ри пре зи во 
Весел(и)новић, но се по оцу Ђор ђу тако 
писо на њего вим руко ра ди ма. 

 каме њар -ара ‘каме нит, крше вит 
крај’. – Мло го су добри људи, ал како 
живе у оном каме ња ру, Бога ти питај. 

каме њар ка ж ‘зми ја’. – Води рачу на 
кроз онај рид, нође сам виђо каме њар ке, 
оне су мло го опа сне. – Пита е док тор: па 
ђе те ује ла та каме њар ка, а она вели у 
Цоло вој лива ди; ама реци ми место ује да, 
а она каже: баш нође код пре ска ка ла; ама, 
жено, за шта те ује ла;  а она: за ниђе 
ништа, очи ју ми мојиг, ништа јој нисам 
нау ди ла.  

ками лав ка  ж ‘мона шка и све ште нич -
ка капа’. – Одвај кад су попо ви и калу ђе -
ри носи ли црне ман ти је и ками лав ке, сад 
пое ди ни уве ли у моду обо е не, ко неке 
фрај ле, Боже про сти, те тегет не, те сиве, 
буди бок сна ма. 
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ками џор м гео гр ‘сит но каме ње које 
се оси па на стр мој стра ни, »точи ло«’. – 
Тамо иза Милен ко ве куће бија ше онај 
ками џор, ниси мого ласно пре ко њега сто -
ку да пре гнаш; в. прец ге ња ти. 

кам чи ти -им несв ‘иска ти, моли ти, 
про си ти’. – Тре ба ја да кам чим од кое ка -
ки јег дан да ра и вуња ра, пошу шња ра и 
џабо ље ба ро ша да они одо бре мене д-оćе -
чем ја мој лужњак, у мојој шуми, мојом 
ćеки ром (7: 158).  

кана ва ж ‘канап, узи ца’. – Ондак се 
кана ва, која е била умо че на у ону овар ба -
ну воду, затег не увис и пушти те пље сне 
по труп цу и окон чи га, напра ви траг по 
ком стружеш (в. 43/1, стр. 234).  

кана вли ја ж в. бич ки ја. – Мај стор 
Војо Шипе та из Гра ба бич ки ју зове канав -
ли ја, ваљ да зато што јој се на дрве ном 
раму уви ја њем кана ве зате же метал ни лис.  

канар чић -ића м ‘врста цве ћа’. – Мло -
го ти зго дан овај канар чић, не било му 
уро ка.  

кана та ж ‘боч на стра на запре жних 
кола’. – Кад су коњи поче ли да гало пи ра -
ју, поспа да ше кана те, а он се једва одр жа 
на душе ми зате жу ћи  дизги не док иг не 
обу зда (в. 29/1, стр. 85) 

кана ти ти кана тим несв ‘пот по ма га ти, 
одр жа ва ти, крпи ти’. – Има лепо имањ це, 
то га кана ти; ~ се  – Ет, поса ди смо мено 

мали на и јаго да да се кана ти мо кол ко 
било, зау ва ри ца узе ти кои динар. 

кан гар -ара м ‘врста ква ли тет ног што -
фа’. – Офи ци ри су ти носи ли оде ла од 
кан га ра, то дуби ко сали ве но. 

кан да реч. ‘ваљ да, изгле да, чини се’. 
– Кан да ће Мило рад да про дае воло ве и 
да наба вља трак тор. 

кан ди ла ти -ам несв ‘дан гу би ти, ски -
та ти’.  – Он ти кан ди ла пова здан иду ћи 
по селу ко да иде у лити је.  

кан ди ло с ‘све тиљ ка с отво ре ним пла -
ме ном на уље’. – Нама код ико на виси 
кан ди ло и баба га пали пра зни ци ма и 
неђе љом, а пође ко га пали сва ко јутро.  

кани ти се каним се несв ‘наме ра ва -
ти’. – Цео дан сам се кани јо д-одем да га 
оби ђем и нешто ми се не даде, а кад сам 
чуо да се пред-ноћ пре ста вио, би ми кри -
вље но-ишта.  

кани чи ца ж ‘укра сна тра ка на оде лу’; 
в. ложи чи ца.  

кано сав -а -о ‘жуто-риђе боје’. – Кано -
са ву боју смо доби ја ли што гали цу пото -
пи мо у мла ку шну воду; в. грао.  

кано са ти -шем несв ‘боји ти’. – Оти -
шла нана да кано ше пре ђу; ║ кано сан -а -
о ‘жуто риђ’. – Поглед ни како ми је испо 
зго дан овај кано са ни чар шов. 

кант само у изр на ~ ‘боч ном стра -
ном, пљо шти ми це’. – Није мого шиво њер 
да про ђе на вра та него смо мора ли да га 
окре не мо на кант. 

кан та ж  ‘метал на посу да за теч ност’. 
– Има ли смо ми вино град у Бањи ци и све 
што тре ба и кро пе ћу кан ту, кацу за гро -
жђе, муљач, вин ску бурад и кое шта; ║ 
кан ти на ж аугм. и пеј. од кан та. – Опу -
чи ше сви ње ону кан ти ну низ-башчу; ║ 
кан ти ца ж. дем – Купи јо ђедо малој Јани 
кан ти цу, да и она беја ги зали ва башчи цу 
с бабом. 

кан тар м ‘спра ва за мере ње тежи не’. 
– Ми има мо и кан тар и килан це, а ови 
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њини има ју болан џу, а у дућа ну има ду 
вагу и тера зи је; изр. Има га на кан тар 
‘поте жак, уго јен’. 

кан та ра ти -ам несв ‘псо ва ти све по 
реду’. – Поче да кан та ра све на гоми лу и 

нако љут вели: Дале ко вам лепа кућа – 
залу пи вра та и оде ко опа рен. 

кан та ри јон -она м бот ‘леко ви та биљ -
ка жутих цве то ва, Hyperi cum per fo ra tum’. 
– Од кан та ри јо на ти се спра вља ју разни 
меле ми кои су леко ви ти и боз тога што 
мло го пома жу ми га зове мо још и Бого -
ро ди чи на тра ва. 

кан та ру ша ж сор та јесе ње кру шке, 
слич на тегу од кан та ра’. – Кад с јесе ни 
обе ре мо кан та ру шу, ми заву че мо кру шке 
у сје но ил тури мо у прје ćек са пше ни цом 
да се уси те. 

кан та ти -ам несв ‘доса ђи ва ти, при го -
ва ра ти, гун ђа ти’. – Он мора нешто стал -
но да кан та, досад ни ји је од буве у тјесним 
гаћа ма. 

кану ра ж ‘коли чи на пре ђе намо та не 
у круг, повесмо’. – Кад се вуна испре де, 
она се с вре те на мота на клув чад, ондак 
се на мото ви ло смо та у кану ре и носи код 
боја џи је. 

кану ти канем св ‘кап ну ти’. – Кад се 
слав ски колач запе че, пре ма жеш га с мено 
воде у коју канеш уља и он љеп ше пору -
ме ни; ║ капа ти несв . – Поче ла из оног 
три ста ка капа ти раки ја, иди одма те нама -
жи сла ни ном, па потље зама жи ста рим 
сиром и ома ће да ста не; ║ кап ка ти кап -
ка(м) несв дем ‘нака па ва ти кап по кап’. – 
Није још пошла раки ја из киле ра, само 
кап ка поне ка кап.  

кан че ло с ‘сви так вуне не, тежи но ве 
или лане не пре ђе намо та не уз помоћ 
мото ви ла’. – Лје по заве жи та кан че ла – 
да се не помр си вуни ца (9). 

кан џа ж 1. ‘завр шни део ноге код 
живи не, пти ца’. – Глај, молим те, како е 
коко шка кан џа ма раш ча пр ља ла оџак; 2. 
‘кука од кан та ра’. – Јед ном нам се пре ки -
но ланац на буна ру и кова нам пото не, 
онда тајо веже коноп цом кан џе од кан та -
ра, спу шти  на дно буна ра, мрд, мрд, зака -
чи он кову и изву че горе на ви ше (в. 9/5, 
стр. 48). 
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кан џи ја ж ‘бич са дрве ним шта пом 
којим се гоне коњи и сто ка’. – Рат ка су ти 
зва ли Кан џо зато што е стал но носи јо кан -
џи ју уза се, оста ви коње пред дућа ном ил 
кава ном, ал кан џи ју уно си са-собом. 

[кап] ж. – Паде ми кап за врат. – Оби -
ђе нас киша, само паде поне ка кап. – Нема 
код Шару ље више ни кап да се пому зе; ║ 
капља ж ‘кап; добра раки ја’. – Јес капља, 
девет јези ка збо ри. 

[капа] ж. – Ђедо е стал но носи јо капу, 
шај ка чу, зими дебљу, љети тању; ║  капе -
ти на ж аугм пеј. – Не знам ђе зату рик ону 
капе ти ну; ║ капи ца ж дем – Оди да ви-
диш, купи јо ти ђедо капи цу, исту ко ова 
моја само за тво ју гла ви цу; ║ кап че -ета с 
– Тур де ово кап че на-гла ву; изр. Капа 
доље ‘израз при зна ња за неки посту пак’.  

капа вац -авца ж ‘шљи ве које опа да ју 
саме кад сазру’. – Ми смо сва ког дана пот -
ку пља ли оне капав це. 

капак кап ка м 1. анат ‘покре тљи ви на-
бор који шти ти око, pal pe bra’. – Кад упа -
не трун у-око, баша завр не капак и очас 
га изва ди; 2. а ‘покло пац на каза ну за 
пече ње раки је’; в. капа ли ца; б. ‘покло пац 
на отво ру за изла зак у пот кро вље’; 3. 
‘дрве но про зор ско кри ло’. – Дуну у ноћ 
ветар и поче ше кап ци да лупа ју, реко би 
се зара ти ло.  

капа ли ца ж ‘суд у који тече раки ја из 
каза на, поста ва’. – Лам пек има доље вру -
ну у коју ложиш гра ње, а горе казан са 
руку ни ца ма да мош олај ле д-изру чиш 
џибру кад испе чеш раки ју, а озго на казан 
ти дође ови капак, а од њега до табар ке 
иде лула, у табар ку сипаш лад ну воду па 
кад кроз килер иде, она се пара туј нак 
лади и доље у поста ву, неђе је зову капа -
ли ца, прво капље па потље точи раки ја, а 
да не би пара испа ри ла, изме ђу кап ка и 
каза на и на оба два кра ја луле зап тје ваш 
тако што ко тје сто заку ваш бра шно поме -
ша но с пепе лом. 

капа ра ж ‘новац уло жен уна пред као 
залог за дого во ре ну купо ви ну’. – Добро, 
пого ди ли смо, еве ти пет иља да капа ре да 
знаш да нећу да се пишма ним, а оћу и ја 
да бид нем сигу ран да смо завр ши ли посо. 

капа ри са ти -шем (не)св ‘уна пред 
поло жи ти део нов ца као залог да ће се 
дого во ре на купо ви на оба ви ти’. – Капа ри -
со  сам   Сто ло ви ну,  а здо го во ри ли смо 
се да  му рес испла тим кад ми пре ве де 
право. 

капел ник м ‘шеф, вођа тру бач ког 
орке стра’. – Деси мир Пери шић ти је бијо 
капел ник горач киг штру ме на та и он ти је 
доби јо прву тру бу у Гучи, мешчи ни бија -
ше то шесет прве. 

капи ја ж 1. ‘глав ни улаз у дво ри ште’. 
– Иша ро нам Добри вое Јова нов капи ју, 
дошла ко ђетлић; 2. ‘отвор (који чине па-
лац и кажи прст) кроз који се про те ру ју 
пиљ ци у игри пиља ка’. – Ондак начи ниш 
вако капи ју изме ђу ова два-прста, палац 
и кажи прс, кроз коју про го ниш пиљ ке. 

капља ж в. кап.  
капља ти капље ‘пома ло цури ти, изла -

зи ти кап по кап’. – Морам да заро го зим 
оно вели ко буре, при ме ти јо сам лани да е 
капља ло по ме но, па га тајо мазо сла ни -
ном и ста рим сиром да зау не.  

каприц  ‘каприс, ћуд, инат, кон три -
ра ње’. – Е јес имо каприц на њиг и глао е 
како да иг зае бе вако неђе кад дођу очи 
избо ра и поч ну да нам поту ра ју куче под 
лиси че. 

кара ба так -ата ка м ‘део живин ске 
ноге до тру па‘. – Нама ђеци баба одвои 
батак и кара ба так од пиле та, а наш весе -
ли отац каже да он, бак сем, нај во ли шију 
и гла ву џи цу;  ║  кара ба та чић м дем; в. 
батак. 

кара кон џу ла ж ‘стра ши ло, руго ба, 
вам пир; ружна и неу ку сно обу че на жена’. 
– Дође она њего ва кара кон џу ла и поче не-
што да дрви, а ја joj рекок: ти мош код 
твое куће тако, вође – јок. 
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карак те ран -рна -о ‘честит, поштен’. 
– Сви зна ду да е он ваља тан и карак те ран 
човек. 

кара куш м ‘болест згло бо ва код 
коња’. – Има ди ја ше мло го добр ог коња 
док га не сна ђе кара куш и моро е да га 
дад не у кла ни цу; ║ кара ку шљив -ушљи -
ва -о ‘боле стан, сла бу њав’. – Ђе нађе оног 
кара ку шљи вог Радо ва на да това ри труп -
це кад знаш да е мети љав. 

кара ман ка ж ‘врста кру шке’. – Узре -
ли ла и зами ри са ла кру шка кара ман ка, 
очи ма да е пој деш. 

каран фил м бот ‘цвет на биљ ка која 
се гаји у башти и сак си ја ма, мно го број -
них боја и врста Diant hus’. – Ви[ди]ш овај 
сит ни каран фил: он ти цве та ва све тамо 
до сла не и кад бид не с про ље ћа, ете га 
јопет, изби ја и јопет цве та. 

кара ти карам несв ‘поу ча ва ти, пре ко -
ре ва ти; оштро упо зо ра ва ти, грди ти’. – Ђед 
је и каро и мило во. – Не сми јеш то да ра-
диш, бла го баби, кара ће те Бого. – Знаш 
како е каза но: не карај под сме ва ча 
да не омр зне на-те – карај мудра, и љуби -
ће те; и још је каза но: ко воли сина, кара 
га за вре ме на; ║ кара ње с гл. им. ‘грд ња, 
пре кор’. – Боље кара ње данас него сра -
мо та ćутра. 

кар бит -ита м ‘врста гори ва за лам -
пу’. – Наба ви јо Микош кар бит па смо од 
неке кон зер ве начи ни ли топ: доље тури -
мо кар бит и оква си мо и он поч не да дими; 
на то пре вр не мо кон зер ву од вар бе чије 
дан це смо про бу ши ли ексе ром, доље 
обле пи мо илом и горе држи мо прстом, па 
потље при не се мо зубљу луча на ону рупи -
цу и онај гас еспло ди ра а кон зер ва одле -
ти у вр дуда и пук не ко топ. 

кар би ту ша ж ‘кар бит на лам па’. – Сва -
ки сви рач је имо кар би ту шу која се обе си 
на рого џу око кое игра коло. 

кари ка ж а. ‘алка, обруч`. –  Имо он 
ондак врша ли цу на аран мотор, па вели 
да му оти шле кари ке, не мож да врше док 

то не азу ри ше; б. ‘навла ка за олов ку’. – 
Мене ти Алек са пре ва ри те ми узме ђедо -
ву Кара ђор ђе ву меда љу за кари ку коју ту-
риш на олов ку и ондак не може да се зало -
ми срце олов ке у тор би. 

кари ка ти -ам несв ‘това ри ти, опте ре -
ћи ва ти, гоми ла ти оба ве зе’. – Они зна ју 
згод но да кари ка ју ваздан кое шта, те по-
рез, те при рез, те тро ша ри ну и сто јада. 

кари шик -иши ка м ‘отпад, нешто што 
није за упо тре бу’. – Немо да купу еш неки 
кари шик, но или ваља но или ништа јел 
не може пита да бид не од оно га што се 
неј де. 

кар ли ца ж ‘дрве на посу да за раз ли -
ва ње мле ка ради кај ма че ња’. – Сва ки дан 
се риба ју кар ли це дрпа ром чет ком и вре -
лом водом пошто се сали је млје ко; ║ кар -
ли чи ца ж дем а. ‘мала кар ли ца’. – Има 
вели ка кар ли ца у којој се мје си љеб, па 
има ју оне у кое се раз ли ва млје ко, а има -
ла е баба и малу кар ли чи цу у коју уку -
пља мла ди кај мак за на-пијац; б. ‘напра -
ва у дну коша са које пада жито међу 
каме ње’. – Кад жито није добро суво мож 
да се загла ви у кар ли чи ци.  

кар ма ж ‘урез којим рог нале же на 
под ро жња чу, вен ча ни цу’; в. мер тек. 

 45: КАРЛИЦА 
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кар мо ва ти -уем несв ‘уре зи ва ти кар -
му’. – Кад Љубин ко напра ви шаблон за 
кар му,  он потље кар муе рого ве ко од 
шале.  

кар нер -ера м ‘укра сни поруб на жен -
ском одев ном пред ме ту’. – Саши ла ми 
нана сук њи цу са чип ка ним кар не ри ма. 

кар та ж 1. ‘мапа’. – Тај извор има и 
на кар ти што онај ови цир пока зи во; 2. 
‘кар тон чић с раз ли чи тим црте жи ма за 
игра ње, коц ка ње, гата ње’. – Кар та ником 
сре ћу није доње ла; изр. лич на ~. – Сми -
сли ли сад нак нове лич не кар те, само д-
узму паре; возна ~. – Једва иску пи смо 
паре ђете ту д-има за возну кар ту; члан ска 
~.  – Они ти њега ува те у-шко ли и дад ну 
му члан ску кар ту.  

кар та рош м ‘осо ба која се кар та, коц -
кар’. – Ене га, кар та рош један, у кава ни, а 
ста ри му пада ју на нос од посла; ║ кар та -

ро шки -а -о ‘који се тиче кар та ро ша, који 
се одно си на кар та ро ша’. – Бежи, ћери, 
од-њега, то е кар та ро шка кућа, туј сре ће 
нема. 

кар ти ра ти кар ти рам (не)св ‘посла ти 
какву пошиљ ку возом’. – Ондај очи Божи -
ћа кар ти ра мо возом пакет њему у-вој ску, 
тури мо пршу те, сла ни не, сувиг шљи ва, 
ора, жене намје се мешпај за да поча сти 
дру го ве, севап је.  

кар тон -она ‘дебе ла, чвр ста хар ти ја’. 
– Ако имад неш каког кар то на, узми мено 
те поту ри под шер пу; ║ кар тон чић -ића 
м дем. – Нађ де ми, сине, мено кар тон чи -
ћа да поту рим под ногар аста ла да ми не-
кле ца; ║ кар тон чи на ж пеј аугм. – Скло -
ни ону кар тон чи ну прља ву, што ће ти 
нође; ║ кар тон ски -а -о ‘који је од кар то -
на’. – Онај кар тон ски рам ти није ни за 
шта.  

кас м ‘бржи коњ ски ход’. – Рет ко сам 
кад ћеро коње у галоп, но или одом или 
касом; ║ касом прил ‘каска ју ћи’; в. на-
пред.  

каса ти -ам несв ‘лага ни је трчати` (о 
коњи ма) – Кад смо ишли с коњи ма у Гучу, 
сти гли смо каса ју ћи за непун сат.  

касач -ача м ‘коњ који је при вик нут 
на кре та ње касом’. – Ацко ти је бијо пра -
ви касач, а имо Сре тен Руж чић неког Пут -
ка, бијо лјењ ко кра ва.  

касти ле прил ‘ићи посеб но, спе ци јал -
но, с једи ним циљем’. – Оти шо е касти ле 
(кастом) да доне се ексе ра из дућа на; ║ ка-
стом прил ‘и с т о ’ . – Дошо е кастом да 
ти то каже; в. обра ста ти. 

кат м ‘слој, ред’; в. свадбар[ски]; изр. 
кат алал ‘нека је са сре ћом, бла го сло ве -
но’; в. годи ти се. 

катља ти -а несв ‘куља ти, ваља ти се 
(о непре глед ној маси наро да)’. – Кад о 
Јере мин да ну сиђе мо у Чачак на вашер, 
видиш само како онај сил ни народ катља 
ђа вамо, ђа тамо, ниђе кра ја нема. 

катра ни ца ж ‘посу да у којој се носио 
катран за под ма зи ва ње запре жних кола’. 
– Стал но су кад пођу неђе диље качи ли 
катра ни цу на-кола па успут под ма жу 
сови не и тул це. 

каћи пер ка ж ‘помо дар ка, накин ђу ре -
на жена’. – Наи ђе она каћи пер ка путом, 
шушти на њој сви ла, а и нами ри са ла се 
ко цвет у лива ди. 

каћун м бот ‘љуби ча сти пољ ски цвет 
из род Orchis (вари је тет орхи де је), који 
цве та у рано про ле ће’. – Ан спа не снјег, 
про цве та виси ба ба, каћун и јагор че ви на; 
║  каћун ли непр ом ‘боје каћу на, лила’. – 
Бија смо оба дви је саши ле блу зе са поруп -
чи ћи ма, нако каћун ли бое.  

кау ка ти кау че несв ‘гла са ти се, огла -
ша ва ти се (о ћур ки)’. – Кау чу ћур ке чим 
оćе те да им нешто носиш. 

каца ж ‘вели ка дрве на посу да, бачва у 
коју се сипа воће ради пре ви ра ња’. – Ми 
смо има ли кацу од шесет това ра и некол -
ко њиг од три јес и четрес; ║ каче ти на ж 
аугм  пеј. – Расу ши ла се она вели ка каче -
ти на, не мож ласно да е заки се лиш; ║ 
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качи ца ж дем ‘мала дрве на каца за кај -
мак или сир’. – Качи ца ти је мала каца у 
којој кисе ли мо купус; в. кољу жди на. 

кац ка ти -а несв ‘опа да ти (од при род -
ног сазре ва ња – о воћу)’. – Ми сва ки дан 
пот ку пља мо шљи ве, нако како саме кац -
ка ју, нити иг мла ти мо, нити тре се мо. 

кача мак -ама ка м ‘јело од густо заку -
ва ног куку ру зног бра шна’. – Кад се уку ва 
кача мак, запр жиш га с вре лом машћу, 
онда озго туриш кај ма ка, а ко воли зали је 
млје ком или соком; ║ кача мак чи на ж 
аугм пеј. – Шта си јопет уку ва ла ту кача -
мак чи ну; ║ кача ма чић м дем хип. – Оћеш 
ли да ти баба ску ва кача ма чи ћа? 

кача ра ж ‘згра да у којој су сме ште не 
каце’. – Има ли ми вели ку кача ру с тре -
ном, у њој биле каце у кое се сипа ју шљи -
ве да пре ви ру па се послен пече раки ја 
под тре ном, а јед на каца нам била гро -
жђа на, у њу смо кљу чи ли гро жђе муља -
чом, па потље ота ка ли вино; ║ кача ри ца 
дем хип. – Оћу да начи ним мено кача ри -
це; ║ качар чи на аугм пеј. – Глам како му 
е кљок ну ла она качар чи на, само што се 
није стро ва ли ла. 

качи ти -им несв ‘веша ти’. – Чекам да 
ми бане Саво па да качи мо месо у суша -
ру; в. катра ни ца;  ~ се ‘ула зи ти у сукоб, 
сва ђа ти се’; в. наџак.  

кач кет -ета м ‘капа са обо дом на пред -
њој стра ни’. – Кад он нату че кач кет на 
чело, не мош ласно да му углед неш очи; 
║ кач ке ти на ж пеј аугм. – Нату че ону кач -
ке ти ну и оде низ-пут ни збо гом не каза; ║ 
кач ке тић -ића м дем. – Узе џоку, тури 
кач ке тић на-гла ву и оде некуд, не рече ђе. 

каши ка ж ‘део при бо ра за јело’. – Ко 
е баци јо каши ку у спла чи ња ру; изр. оста -
ви ти каши ку; баци ти каши ку ‘пре ми ну -
ти, умре ти’. – Знаш ли, да си ти жив и 
здрав, да е Бошко оста ви јо каши ку; ║ 
каши чи ца / кашчи ца ж дем. – Дај де, 
ћери, оне кашчи це за слат ко; ‘каши чи ца 
за све то при че шће’ (в. 77/1, стр. 502); ║ 

каши ки ца ж ‘и с т о ’ .  – Узми, сре ћо 
баби на, још ову каши ки цу.  

ква ка ж ‘метал ни руко хват на вра ти -
ма’. – Ја руку на ква ку, да закло пим – кад 
они бану ше; изр. Ква ка! ‘наред ба неком 
е да напу сти кућу’; ║ ква чи ца ж дем. – 
Сло ми ла се ква чи ца на кре ден цу.  

ква ка ти ква че несв ‘гла са ти се, огла -
ша ва ти се као пат ка’. – Пли ва ју пат ке по 
јазу, уло ве поне ку жабу и ква чу. 

ква реж ж ‘поква ре ност’. – Ква реж ти 
је одвај кад дола зи ла од непо ште ниг вођа, 
зато е и каза но да риба од гла ве смр ди, а 
гла ве ши не потље  дода ле да се од репа 
чисти. 

[квасац] -сца м; в. гас, опра ви ти, 
шеће ру ша. 

ква си ти -им несв ‘прска ти водом, 
нали ва ти’; в. расуши[ва]ти. 

квир ца ти -ам несв ‘руч но про ши ва ти 
дело ве оде ће за про бу пре ште по ва ња’. – 
Ври шко сам сви кла да кви р цам, отва рам 
и опши вам рупи це и кое шта. 

квит прид. непром ‘готов, завр шен’. 
– Доби јо си што си тра жи јо и сад смо 
квит.  

кво ца ти кво че(м) несв 1. ‘гла са ти се, 
огла ша ва ти се као квоч ка’; изр. Ласно е 
кво ца ти, тре ба јај ца носи ти; 2. ‘стал но 
нешто при го ва ра ти, зво ца ти, гово ри ти 
про во ка тив но’. – Немој де да кво чеш ваз-
дан, него ура ди то већ јед ном.  

квоч ка ж ‘коко шка која лежи на јаји -
ма’. – Квоч ка ми лежи на седам нес јај ци. 

квр га ж ‘заде бља ње, гука на телу’. – 
Ско чи ла ми вој нак нека квр га, ђаво е 
одњо; ║ квр гав -а -о ‘жуље вит’.  – Виђи 
само каке су ми руке, квр га ве и избра зда -
не, реко би идем са Солун ског врон та; ║ 
квр жи ца ж дем.   – Не знам кака ми је ово 
квр жи ца никла вој нак. 

кврц ну ти -не(м) ‘сети ти се, схва ти ти, 
реши ти про блем’. – Одјам пут ми кврц ну 
у гла ву и ја се ćетим ко е то мого д-ура ди, 
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што вика ла Миле на: дође ми из-дупе та у 
гла ву. 

кеве шљив -ешљи ва -о ‘сла ба шан, 
боле шљив’. – Није мого он да дође, нешто 
е кеве шљив овиг дана. 

кев та ти / кев ћа ти кев ће несв 1. ‘лаја -
ти тихо, с пре ки ди ма’. – Чуе се како па-
шчад кев ћу уза Стр же ви цу, мора да су 
ишће ра ли зеца ил лиси цу; 2. ‘досад но 
при ча ти, брбља ти непо ве за но’. – Немој 
ме ништа пита ти шта ради, не ради ништа 
само кев ће, што би рекли, доди ја и Богу 
и наро ду. 

кези ти се кезим се несв ‘кри ви ти уста 
при гово ру пока зу ју ћи зубе, сме ја ти се 
подру гљи во’. – Немо мло го да се кезиш 
јел не знаш шта мож да те сна ђе и немо 
да забо ра виш да се нај сла ђе сми је онај 
што се пошљед њи сми је.  

кека ж ‘тет ка (одм.)’. – Дошла јој кека 
и нико од ње срет ни ји; ║ кеки ца ж хип. – 
Ене тебе твое кеки це; ║ кекин -а -о ‘који 
се одно си на кеку’. – Оди ти код твое кеке, 
сре ћо кеки на. 

келе рај -аја м ‘део кафа не иза шан ка 
где су изло же на пића, кел не рај’. – Наљо -
љо се и полу по келе рај чове ку, тре ба ће 
му кра ва да накна ди ште ту. 

кењац кењ ца м ‘кли кер’. – У игра њу 
кењаца није мого нико ш њим д-опе пе ли; 
в. пизгор. 

кењ кав -а -о ‘боле стан, сла ба шан, без -
во љан’. – Боље да га води мо док то ру, не-
што е од пре кљу че кењ кав, а и рђа во једе. 

кењ ка ти -ам несв ‘пока зи ва ти зна ке 
боле сти’. – Ма нешто ми ово дје те кењ ка 
некол ко дана, не знам шта му е. 

кепец м ‘човек ниског раста и сит не 
теле сне гра ђе’. – Нашо он, кепец један, 
да ми  нешто соли памет. 

кер м ‘пас’. – Кољу се ко керо ви; изр. 
Баци ти коску међ керо ве ‘иза зва ти спор, 
сва ђу’; ║ керад зб. – Јопет нечи ја керад 
раш ће ра ла овце; ║ кера ди ја ж ‘пасји чо-
пор’; в. ишће ра ти, напа сти; ║ кере кере -

та с ‘пашче, псе то’. – Оно кере или вежи 
ил ћу да ти га уби јем, сва ки дан ми ува ти 
неко пиле; ║ керић -ића м дем. – Оћеш да 
ти да течо јед ног кери ћа; в. ђевли ти; ║ 
кери на ж аугм. – Она Цоло ва кери на ми 
пре па де дје те; ║  кере ћи -а -е ‘псе ћи’. – 
Мешто д-иду на изло жбе бико ва, при -
плод ниг јуни ца, јок, они воде ону ђума ру 
на неке кере ће изло жбе, нема ју памет ни -
ја посла; ║ кери ште с пеј. – Оно кери ште 
се јопет одр је ши ло и поку пи ло јај ца с 
поло га; в. куче; ║ кер че -ета с ‘псе то’. – 
Целу ноћ пре ла ја оно њино кер че, мора 
да е оćе ти ло лиси цу. – Кер че лае, ветар 
носи, то до-мене не доно си.  

кере бе чи ти се -ебе чим се несв ‘кре -
ве љи ти се, пра ви ти гри ма се’. – Кере бе чи 
се брез ич везе, ко да е, Боже про сти, недо -
та ван. 

кере ве ке ж мн ‘поша ли це, кере фе ке’. 
– Никад не знаш кад озбиљ но при ча а кад 
изво ди кое ка ке кере ве ке.  

кеса ж ‘папир на вре ћи ца’. – Земај ле 
смо кое шта тура ли у бошче, потље тргов -
ци пра ви ли више ке док нису изу ми ли ове 
арти ја не кесе; ║ кеси ца ж дем. – Дај ми и 
јед ну кеси цу нане јак бол бо не; ║ кесу ри -
на ж аугм. – Добро, бре, баба, докле ћеш 
да чуваш ове кесу ри не, а баба каже: нека 
иг, шта ти сме та ју, не ишту љеба. 

кесав -а -о ‘широк, пре ви ше комо тан 
(о оде лу)’. – Неки пел вер му саши јо џоку, 
ко да е туђа, дошла начи сто кеса ва. 

кеса ти се кесам се несв ‘над ма ши ва -
ти се, кла ди ти се ко има више пара’. – 
Кад је напла ти јо воло ве, тури паре у-џеп, 
оде у кава ну и пита ко ће са мном да се 
кеса у туру пића за целу кава ну. 

кесер кесе ра м ‘руч на дрво дељ ска и 
сто лар ска алат ка, са сечи вом на јед ној и 
уши цом на дру гој стра ни’. – Ја нај во лим 
ексе ре д-уки вам с кесе ром, па кад затре -
ба да теснеш баски ју, само окре неш оштру 
стра ну и очас посла идеш диље. 
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кесе ри ти се -им се несв ‘сме ја ти се 
напад но искри вље них уста’. – Шта се 
кесе риш, који ђаво; в. смје шак; ║ кеси ти 
се кесим се несв ‘сми ју љи ти се иза зов -
но’. – А он се, нако ман гуп ски, кеси; ║ 
кесла ти се -aм се несв ‘сме ја ти се изве -
шта че но и гла сно’. –  Немо да се кеслаш 
и да ми ста еш на жуљ, и-нако ми је довле 
све га. 

кефа ло с ‘гла ва’. – Тај је имо кефа ло 
што нико није од малиг ногу, није чудо 
што е догу ро до ђене ра ла. 

кец кеца м ‘играч на кра ју кола’. – 
Раден ко пово зо коло, а Деси мир игро на 
кецу, ћера ли су до изда ну ћа. 

кеце ља ж ‘део оде ће који се врп ца ма 
везу је око стру ка’. – Лика е стал но у џепу 
од кеце ље носи ла поне ку коц ку шеће ра 
завје ну у мара ми цу па нам дад не кад јој 
при ђе мо руци; ║ кеце љи ца ж дем. – 
Саши ли малој Мио ни кеце љи цу, била е 
пуна сре ће; ║ кецељ че -ета с дем. – Наве -
зла јој баба кецељ че.  

кеџи ти -им несв пре ма уке џи ти. – Кад 
твој про тив ник уда ри машком, ти тре ба 
да  кеџиш клис.  

кештен м бот ‘кестен, дрво и плод 
Casta nea sati va’. – У Гучи код суда има 
кештен виши од Милин ко вог цера; ║ 
кеште ње с зб. – Наку пи ла кеште ња у кри -
ла и испе кла у пле ку па ижње ла ђеци у 
авли ју; ║ кеште њас -ста -о ‘који је боје 
кесте но вог пло да’; в. чака рас. 

кештра ж в. куштра. –  Она кештра 
Јере ми на џака пова здан и не уто ље ва; ║ 
кештри ца ж дем. – Она њена кештри ца 
цала ко мај чи на јој; ║ кештру ша ж 
кештра, куштра. – Она кештру ша доди -
ја и Богу и наро ду; ║ кештру ши на ж 
‘исто’. – Дође нам гла ве она кештру ши на 
Мика и ло ва.   

киван кив на -о ‘љут; осве то љу бив’. – 
Наро чи то су били кив ни на дома ћи не 
људе, зва ли иг кула ци ма, и оти ма ли им 
на све начи не имо ви ну коју су ства ра ли 
њини ђедо ви, кој зна кол ко коље на. 

кида ти1 -ам несв ‘укла ња ти запер ке’. 
– Данас смо кида ли запер ке с гиџа. 

кида ти2  -ам несв ‘бежа ти’. – Кад је 
наи шла мили ци ја, да виш како су поче ли 
да кида ју сва ко на сво ју стра ну; ║ кид ну -
ти -нем св ‘побе ћи’. – То е обич на кука -
ви ца, зна само да кев ће, а чим је загу сти -
ло – кид но.  

киди са ти -шем несв ‘сило ви то, бесно 
напа да ти’. – А оно кер че поче да киди ше 
на мене, да нема док штап при руци – јади 
бише. 

кија ви ца ж ‘пре хла да, шмр ка ње’. – 
Викак ти ја обу ци се боље, ти не послу -
ша, сад се бори с кија ви цом и шмрк ћи кад 
не слу шаш.  

кијак м ‘чвр гав тру пац, тврд, тежак 
за цепа ње’. – Догно ми неке кија ке, не 
могу ćеки ром да иг опе пе лим, морам д-
узмем од неког гво зде не кли но ве. 

кија мет м ‘мећа ва, невре ме’. – Вели 
Јере ми ја: јој, при ја те љу, каки је кија мет, 
ми не може мо оти ћи кући, а при ја тељ 
њему одго во ри: иć, при ја те љу мој, ишо 
сам ја и по горим; ║ кија мет ни -а -о ‘који 
се тиче кија ме та’. –  Јед ног кија мет ног 
дана бану ше ми про сци пред кућу. – Бија -
ше кија мет но вре ме кад смо ишли о 
Митро вуд не у Ате ни цу. 

кија ти кијам несв ‘гла сно изба ци ва ти 
ваздух из плу ћа услед пре хла де’. – Шта 
то толи ко, Мило сти ва, кијаш, реко би си 
ђуту ри це пого ди ла. 

кика ж в. пле те ни ца. – Ондак су 
ђевој ке носи ле кике; ║ кики ца ж дем; в. 
зуква, доко ле ни ца, спле сти. 

кикот м ‘весео и гла сан смех’. – Кад 
смо се при ми ца ли гув ну ђе је коми ша ње, 
зачу смо неки кикот. 

кико та ти се кико ћем се несв ‘гла сно 
се и нео б у зда но сме ја ти’. – Он човек оти -
шо тамо у општи ну и почо им при ча ти 
њего ву  муку  како  га  жена  рези ли,  а 
оне слу жбе ни це тамо поч ну му се кико -
та ти. 
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кила ж мед ‘брух’. – Имо Обрен килу 
ко при ло шка кор па, сви му гово ри ли д-
иде да апе ри ше, он није шћео; ║ килав -а 
-о ‘који има килу’. – Ајде, кила ви Радо -
ва не. – Од мло го ота ца кила ва ђеца. – Ђе 
је мло го баби ца, кила ва ђеца. 

кила ван дер м ‘који оте же с послом, 
мрцва ри, ради као од вели ке нево ље’. – 
То ти је један оби чан кила ван дер, не мош 
да га ишче каш ваздан; ║ килан дер м 
‘и с т о ’ . – Ајде, бре, килан де ру један, 
мрд ни се; ║ кило ња м ‘и с т о ’ . – Пушти 
оног кило њу, молим те, од њега е и Бог 
диго руке; ║ кило стер м ‘и с т о ’ . –  Кило -
стер остае кило стер, никад ти он неће 
бити вре дан. 

кила ви ти кила вим несв ‘оте за ти са 
послом, мрцва ри ти’. – Шта то кила виш и 
тење згаш ваздан, отки ни то бре, ђе ти је 
мла дос? 

килан це  -ета с ‘врста мале ваге’. – 
На килан це мож да-изме риш вако нешто 
пома ње седам-осам, девет кила, а за веће 
ства ри узмеш болан џу ил кан тар. 

килер киле ра м ‘суд за хла ђе ње паре 
при пецид би раки је’. – Воду у табар ци 
мораш да раз ла ђу еш јел се тако лади ки-
лер кои је у њој зи да би се у њему она 
пара од џибре ола ди ла и пре тво ри ла у 
раки ју, која доље точи у поста ву. 

кило с ‘кило грам; литар’; – Попи ше 
њиг дво и ца по кило вина ко ништа; ║ кил -
це -ета с ‘кило грам’. – Бога ми пој до смо 
нас дво и ца кил це јаго да; в. бубре жњак; ║ 
кил ски -а -о ‘од јед ног литра’. – Туј на 
изво ру е стал но ока че но о гра ну кил ско 
лон че с којим смо зава та ли воду и сипа -
ли у буце ил тести је;  

кин ђу ри ти се кин ђу рим се несв ‘пре -
те ра но се доте ри ва ти’. – Шта се кин ђу -
риш ко ерска мла да. 

кињи ти кињим несв ‘мучи ти, мал тре -
ти ра ти’. – Немо да га кињиш више јел 
ћеш са мном д-имад неш посла, ако е мла -
ђи од тебе, није он твој посил ни, но брат. 

кипи ти -и несв  ‘пре ли ва ти се пре ко 
иви це посу де при кува њу’. – Трч де, ћери, 
у кућу, кадар кипи млје ко. 

кип та ти кип ти(м) несв ‘изли ва ти бес, 
љут њу’. – Кад је он виђо кол ко му е пре -
ме ђи јо, поче да кип ти, не дај Боже да му 
е бијо туј неђе у бли зи ни. 

кирај џи ја м ‘човек који изда је нешто 
под кири ју’. – Ласно е тебе: ђедо ви ти 
оста ви ли земљу и гра ђе ви не и ти ко кирај -
џи ја једеш љеба без моти ке. 

кири ја ж ‘закуп за земљу, згра ду’. – 
Није му узо пре ве ли ку кири ју, не могу 
кри во да кам. – Узи мо е јед не при ли ке 
земљу под кири ју, ал више је уло жи јо но 
што е доби јо па му то испа ла већа дара 
но мера; изр. Џаба ти кири ја. 

кири ја ти -ам несв ‘пла ћа ти ста на ри -
ну’. – Боље ти је поч ни да пра виш мено 
куће, неш ваљ да цео живот кири ја ти. 

кири џи ја м ‘човек који пре во зи робу 
сво јом запре гом’. – Кад није имо дру гог 
посла, он је био и кири џи ја. 

кири џи ја ти -ам несв ‘пре во зи ти робу 
запре гом’. – Сто јада е он ради јо, и кири -
џи јо, и мај сто ри со и ваздан кое шта. 

кир нер кир не ра м ‘метал ни, обично 
челични, про бо јац’. – Дај де ми кир нер да 
про бу шим овај лим. 

кир не ро ва ти -уем несв ‘про бој цем 
назна чи ти место на кома се врти рупа’ – 
Само ми мено  кир не руј  ђе  ћу  бур ги јом 
д-извр тим. 

[киселити] -им несв 1. – Данас смо 
тури ли купус да се кисе ли, а ćутра ћемо 
папри ку и кра став це; 2. ‘ста вља ти коно -
пље у мочи ло’. – То ти се нај пр во почу па 
коно пље па веже у сно по ве, ондак се осу -
ши на сун цу па се потр па у мочи ло, па се 
јопет потље суши, па ондак трлиш и доби -
јеш повје смо, па онда пре ди, па ткај, па 
бје ли плат но па јаком онда да шијеш 
аљин ке, а јок к-ово сад: одеш у про дав -
ни цу и купиш гото во. 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ242



кисну ти кисне[м] несв ‘ната па ти се 
водом, бити изло жен киши’. – Нису сти -
гли да попла сте и ене сад кисне и про - 
па да. 

кити на ж ‘снег који се нахва та на 
дрве ћу’. – Поње ло воће ко кити на, мили -
на погла ти. 

кити ти (се) -им (се) ‘укра ша ва ти (се)’. 
– Никад, бла го ђеду, немо да се китиш ту-
ђим пер јом, бид ни оно што јеси, свој на 
свом и никад се неш пости ђе ти. – Бар јак 
се кити јо везе ним ства ри ма, чуту ра се 
кити ла боси јо ком, капи ја се кити ла 
бршље ном и цве ћом;  ║  киће ње с ‘укра -
ша ва ње’; изр. ~ сва то ва. – Кад се жени јо 
Капе лан, Андри ја на е била заду же на за 
киће ње сва то ва; киће ни даро ви ‘везе ни, 
укра ше ни даро ви’. – Кад је мла да поче ла 
да дели киће не даро ве, сви су се чудом 
чуди ли како е то згод но и бога то изгле да -
ло; ~ јабу ка ‘укра ше на јабу ка за чуту ру 
или бар јак’; ~ бар ја ка. – Бар јак бија гу 
ђевој ке оки ти ле везе ним убру сом, везе -
ном кошу љом, везе ним чара па ма, огле -
дал че том и ваздан кое ка ким дран гу ли ја -
ма; ~ чуту ре.  – Кад  су ми рекли д-идем 
да пози вам свој те на-свад бу, дали ми 
чуту ру чије киће ње су ура ди ле мом ко ве 
сестре са сво им везе ним и екла ним руко -
ра ди ма. 

кит њак м ‘вари је тет хра ста’. – Овај 
кит њак, бла го ђеду, немо да ćечеш, нек 
расте. 

кићан ка ж ‘украс од руди це којим се 
ките коњи’. – Коњи вра ни, пра пор ци се 
зла те, кићан ке рује, фија кер изглан цан, а 
тата у анте ри ји па не мош да се наглаш 
како е то згод но. 

кицош м ‘помо дар, лиц ка ло, који воли 
да се доте ру је’. – Немо де ти, ћери, да се 
заглед неш у неког кицо ша, па после да се 
каеш цео живот, но глај ко е честит и ра-
дан. 

киша ж ‘атмос фер ска пада ви на’; в. 
кљеч ка вац, уми ну ти; ║ киши ца ж дем; в. 

заме та ти; ║ кишу ри на ж аугм пеј. – 
Пада ова кишу ри на, ника ко да пати не, све 
сатру ли; ║ кише ти на ж ‘и с т о ’ . – Ова 
ће кише ти на да нам обе ре све што смо 
поси ја ли; ║ кишан кишна -о ‘са мно го 
кише, кишо вит’; в. бујад ња ча, доља, јари -
ца; ║ кишо вит -ови та -о ‘и с т о ’ ; в. зади -
ра ти. 

киша ж ‘сави је ни кли за ју ћи дело ви 
сан ки или ски ја’. – Ако не нађе поде сно 
савје но дрво, он у про шће зап не исте са не 
ски је, затег не и оста ви дуго да стое док 
се кише не пре да ју. 

киши ти -и несв ‘бла го пада ти (о 
киши), роми ња ти’. – Таман да пла сти мо, 
поче да про ка пљуе, нако испо ти ја да 
роми ња, да киши, да сипи она пра ва пла -
ста ра, кол ко само да нас оба ме те. 

кишо ви на -ине ж ‘кишно вре ме’. – 
Ништа љеп ше нема но кад по кишо ви ни 
нами риш сто ку п-ондак мено при лег неш, 
а ђеца око тебе цвр че ко цврч ци; в. јад. 

кла да ж ‘пањ на коме се цепа ју дрва’. 
– Ицје па ће он и кла ду, а не само оно што 
е поред ње; изр. Ум царуе – сна га кла де 
ваља. 

кла да ра ж ‘тесте ра коју вуку дво ји ца 
при пре стру ги ва њу ста ба ла, тру па ца’ – 
Ми са оном кла да ром оба ли мо букву, он-
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дак је искра ти мо на метар и потље цје па -
мо на ћепа ни це; в. тесте ре.  

кла кер кла ке ра м ‘слат ко без ал ко хол -
но пиће’. – Кад ме одво први пут на сабор, 
купи мене чико од сода џи је кла кер у оној 
ста кле ној вла ши ци, није већа од врта ља, 
а она има ла пор цу лан ски покло пац са 
гуме ним дик тун гом и жича ним држа чом.  

клам са ти -ам несв ‘тешко се кре та ти 
због ста ро сти, исцр пље но сти, или боле -
сти’. – Нешто ми клам са она ста ра воли -
на, све више зостае за гове ди ма, зами ри -
со на кла ни цу. 

клам ћа ти клам ће(м) несв ‘луп ка ти 
при ходу (о комот ној обу ћи)’. – Обуо неке 
тра ље па кад иде, оно клам ће – чуе се 
бозна докле. 

клам фа ж ‘гво зде на спој ка оштрих 
врхо ва иско ва на у обли ку ћири лич ног 
сло ва »П« којом се спа ја ју дело ви дрве не 
кон струк ци је’. – Иско во ми Вито клам фе 
па смо ш њима пове за ли сту бо ве с под ро -
жња ча ма, то не мож да мрд не никуд ни за 
дла ку. 

кла пи на ж ‘зеле ни омо тач ора хо вог 
пло да’. – Ако е суша, онда кла пи на не 
пук не сама, но мора да се одво ји руч но 
од ора са, а онда мош да ску ваш кла пи ну 
и да ш њом ова р баш пре ди во. 

кла пи ти1 -и  несв ‘пени ти на уста у 
вре ме паре ња (о вепру)’. – Кла пи ко вепар. 

кла пи ти2 -им несв ‘ски да ти зеле ну 
љуску (кла пи ну) са пло да ора ха’. – Кла -
пи јо ђедо ора се па ова р бо шаке. 

кла пи ћа ти кла пи ћем несв ‘при ча ти 
без сми сла, брбља ти’. – Он кла пи ће ваз-
дан, а све не вре ди јед не циган ске паре. 

клас м ‘плод стр них жита ри ца’. – И 
раж горе на вру има клас; ║ кла сић -ића 
м дем. – Замет ну ла пше ни ца кла си ће, на 
љепо ту; ║ кла си на ж аугм. – Она тра ву -
љи на што е ни сто ка неће има волич ку 
кла си ну, морам да е поко сим док није 
баци ла ćеме; ║ кла сје с – Реци то во мој 

унук на при ред би ону: О, кла сје мое, ис-
под голиг брда; ║ кла сат кла са та -о у изр. 
кла са то жито ‘жито које има кла сје’; ║ 
кла со вит -ови та -о ‘који је богат кла сјем, 
кла сат; бујан’. – Кад поглаш у ова кла со -
ви та поља како су поче ла да жуте, обу зме 
те мили на нека, само да да Бог лје пи јег 
дана до жетве. 

кла са ти -а (не)св ‘фор ми ра ти клас’. – 
Кла са ла пше ни ца па дрје ма од мили не, 
само да дад не Бог да дође до руке.  

кла са ча ж ‘врста тра ве која има клас’. 
– Она кла са ча у лива ди пре вла да ла па ти 
се чини да није лива да но њива са пше -
ни цом. 

клац ка ти -а[м] -несв ‘усправ но маха -
ти репом’; в. пли ска. 

кле бе ри ти се -им се несв ‘под сме ва -
ти се, цери ти се’. –  Ништа озбиљ но од 
њега не мош да чуеш, само се, неке јаде, 
кле бе ри; изр. Кле бе ри се ко луд на бра -
шно.  

кле ве та ти кле ве ћем несв ‘шири ти 
неи сти не, ого ва ра ти, вре ђа ти неко ме част’. 
– Изно си ли су иља де неи сти на о њему, 
кле ве та ли га, оцр њи ва ли, ал џаба: не може 
се дла ном сун це закло ни ти. 

клек ну ти -нем св ‘спу сти ти се, поста -
ви ти се на коле на’. – А ти, син ко, клек ни 
пред ико не и помо ли се Богу да ти опро -
сти сагре ше ње које учи ње пре ма роди те -
љу сво ме; ║ кле ца ти -ам несв ‘ићи неси -
гур но, поср та ти при сави ја њу коле на’. – 
Ђедо вели да још поме но кле ца, ал да брзо 
неће умље ти ни то. – Од голе ме умо р бе 
поче ше ноге да ми кле ца ју, реко-би нису 
мое; ║ клец ну ти -нем св пре ма кле ца ти. 
– Добро е кад клец неш ако се мош успра -
ви ти. – Он клец ну, јед ном, дру ги пут и 
паде; ║ кле ча ти -им несв ‘ста ја ти на коле -
ни ма’. – О Тро и ца ма смо у-цркви кле ча -
ли и пра ви ли вен чи ће од оне уње те тра -
ве; ║ кле че ћи прил ‘у кле че ћем поло жа ју’. 
– Ти тре ба да клек неш пред оца и кле че -
ћи да га замо лиш за опро штај; ║ кле чећ -
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ки прил ‘и с т о ’ .  –  Баба се изутра и уве -
че  моли пред ико на ма кле чећ ки. 

клем па ж ‘уда рац под ви је ним прстом 
по уху’. – Наш учи тељ је вољо, кад напра -
ви мо неку буда ла шти њу, да нам опа ли по 
клем пу. 

клем пе -ета с ‘боч ни део шај ка че’. – 
Мој ђедо е држо поне ку цига ру за клем -
пе том од шај ка че, да му се не издр о бе у 
џепу. 

клем по -а м ‘мушка рац са клем па вим 
уши ма’. – Сви смо ону кава ну у Котра жи 
зва ли Код Клем па, зато што е газда имо 
нади мак Клем по; ║ клем пав -а -о ‘онај 
који има вели ке уши’. – Јопет је, мешчи -
ни, боље бити клем пав но чуљав. 

клем по ња м ‘који је клем пав’. – Наи -
ђе онај клем по ња што раз но си реше ња за 
порез; ║ клем по њи ца м дем. – Виђе ли 
ти шта зна онај његов клем по њи ца, а 
јаком пошо у-шко лу.  

клен м бот ‘вари је тет јаво ра Acer cam -
pe stre’. – Насред лива де у Дра га чи ци има 
клен, туј смо земај ле одма ра ли, отки ва ли 
косе и, кад жене доне су ужи ну, туј смо 
ужи на ли; ║ кле нић -ића м ‘млад клен’ – 
Оста ви онај кле нић нек расте, сти ћи ће 
за-нешто; ║ кле нов -ова -о ‘који је од кле -
на’. –  Ово ти је кле но во брв но.  

кле но вак м ‘кле нов прут, штап’. – Да 
сам на-твом месту, не би часа часи јо, узо 
би овај кле но вак па по гузи ци, не би он 
тако мене лава ри јо. 

кле но ви на ж ‘гра ђа од кле но вог дрве -
та’. – Кле но ви на ти је лако рад на и нема 
чво ро ва. 

кле ну ти -нем св ‘мало дрем ну ти, 
усну ти’. – Немој де те, ђецо, лар ма ти, да 
ђедо мено кле не, мло го га смо ри јо кру -
њач. 

кле па ва ти кле па вам несв ‘оштри ти 
алат ку кле па њем, отки ва ти’; в. мијо ви, 
пот кај ло ва ти; ║ кле па ти -ам несв 
‘и с т о ’ . – Никад није ште та кле па ти алат -
ку, јел ондак мло го брже, лак ше и ота ра -

шни је иде посо. – Пред про ле ће смо носи -
ли алат код кова ча да кле па мо, да на про -
ле ће бид не све азу р но; в. азу ран.  

кле па ло с ‘даска и дрве ни чекић који -
ма се у мана сти ру пози ва на моли тву’. – 
Кад гој чуем зво но ил кле па ло горе нак у 
мана сти ру, ја се пре кр стим. 

кле па ти кле пам несв ‘тући, уда ра ти’. 
– Он ти њега ува ти и поче да кле па, једва 
га зуста ви смо; ║ кле пи ти -им св ‘уда ри -
ти, оша ма ри ти’. – Ако те кле пим, пока за -
ћу ти ја ко е гемаљ; ║ клеп ну ти -нем ‘уда -
ри ти неко га јако; казни ти’ – Кад те клеп не 
по нов ча ни ку, виђе ћеш тво га Бога. 

кле пе та ти кле пе ћем несв 1. ‘луп ка ти 
хода ју ћи у дрве ним папу ча ма, нану ла ма’. 
– Шути, иде мај ка, чуеш да кле пе ће нану -
ла ма; 2. ‘брбља ти, мно го при ча ти’. –  Тај 
је у ста њу да кле пе ће ваздан, ко да га е 
отац пра ви јо у воде ни ци. 

кле пе ту ша ж ‘пле ха но зво но’. – Ко 
није имо меде ни цу он је качи јо на сто ку 
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кле пе ту шу, и по њеном зву ку се зна ђе му 
е сто ка кад је иза гна нави ше у-пла ни ну.     

кле тва ж ‘про кли ња ње, про клет ство’. 
– Каже нама ђедо: вод те рачу на и поштуј -
те роди те ље свое јел бла го слов оца чува 
огњи ште потомака, а кле тва га тули за вје -
ки вје ков  

кле ти кунем несв ‘баца ти на неко га 
кле тву, про кли ња ти’. – Ко га е клео – 
доче ко е. – Ко га је клео – није дан гу би јо.  

кле ца ти -ам в. клек ну ти.  

клеч ка ж ‘дрве ни рам који се свин че -
ту ста вља око вра та да не про ђе кроз огра -
ду’. – Туриш крма чи клеч ку и она не може 
кроз огра ду. – Кад се ш њима ува тиш, 
при сто си да ти туре клеч ку на врат, потље 
ћеш виђе ти да е њино обе ћа ње – лудом 
радо ва ње;║ клеч ки ца ж дем. – Наба ци ће 
они и њему клеч ки цу – само да му се при -
мак ну. 

кли бе ри ти се -им се в. кесе ри ти се. – 
Шта се кли бе риш туј нак ко луд на бра -
шно. 

кли зи ште с ‘одрон’. – У Мили ће ви ћа 
Пито ма ча ма се поја ви ло кли зи ште, ниси 
мого пре ко ониг урва ча да пре ђеш ласно 
ни пешке, а јад но ти са запре гом; в. урви -
не, суљи ште. 

клик ну ти клик нем св пре ма клик та -
ти; в. лађан; ║ клик та ти клик ћем несв 
‘радо сно под ви ки ва ти’. – Нешто Бог дан 
клик ће, горе на брду, сабај ле, ко жуња.  

кли ма ти кли мам несв 1. ‘поме ра ти 
гла ву горе-доле, као знак сагла сно сти с 
оним о чему се гово ри или то чини ти 
невољ но (у тре ну ци ма сањи во сти)’. – 
Ђедо кли ма гла вом и спа ва, а они мисле 
да им пове ро ва; 2. ‘ићи пола ко, ногу пред 
ногу’. – Кли ма мо ми пола ко уз Кри ва ју и 
запо ђе ну смо раз го вор о нево љи која сна -
ђе сеља ке; ~ се ‘поме ра ти се из тежи шта 
и опет се у њега вра ћа ти’. – Он се кли мо 
на сто ли ци док се није пре ва лио уна зад; 
║ клим ну ти -нем св пре ма кли ма ти. – 
Лако је њој да га клим не кад га држи на 
повод њи ку. 

кли мо гла вац -авца м ‘пол трон, ули -
зи ца’. – Оном кли мо глав цу тре ба веза ти 
узи цу за ногу: кад се уву че овим дрма то -
ри ма у-дупе, да може мо да га ишчу па мо. 
– Што гој би одбор ник памет но пред ло -
жи јо, због они јег кли мо главаца, све ти је 
џаба. 

клин м ‘зате са но дрво или комад гво -
жђа који су на врху уски и посте пе но 
шире’; в. врба, изби ја ти, под би ти.   

кли нар м  ‘бала вац, жуто кљу нац, кли -
нац’. – Ма он је кли нар, млад, пикљав, 
иза шо из ђеце а није ста со у људе; ║ кли -
нар ски -а -о ‘који се тиче кли на ра’; изр. 
~- посла. 

кли нац клин ца м 1. ‘дечак, кли нар’. – 
Кли нац ко кли нац, ђе си ти виђо ђети њу 
кућу; 2. ‘ексер за пот ки ва ње воло ва и 
коња’. – Купи дер кило кли на ца, тре ба да 
пот ку е мо коње у зим ски ков; ║ клин чић 
-ића м дем од кли нац. – Наи ђо ше нека два 
клин чи ћа вамо кроз-башчу. 
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клин чи ти се -им се ‘пона ша ти се раз -
ме тљи во’. – Сад може да се клин чи, пита -
ћу га по-ста рос шта-ће и ку-ће. – Немој де 
туј нак да се клин чиш, ко да ми не зна мо 
од кое си ти сор те. 

клин чур ка ж ‘клин ка, девој чу рак, 
шипа ри ца’. – Про ђе она Сре те но ва клин -
чур ка и лепо нам назва Бога. 

клин џав -а -о ‘висок и танак, танко-
вијаст`. – Ма још је он клин џав и зелен 
ко тра ва, нема чове ка док не слу жи вој -
ску.  

клип кли па м ‘плод куку ру за’. – Кли -
по ви се раз ра сли на љепо ту.  

кли пак клип ка м ‘дебљи штап која се 
ста вља гове че ту у уста кад се наду је’. – 
Дај де брзо кли пак да јун цу при ти сне мо 
језик да не пане док га зали ју бикар бон 
содом, па ако види мо да не може да пре -
тек не, мора мо да гађа мо тро ка ром. 

кли пан кли па на м ‘неста шан мла дић’. 
– Немо да се качиш с оним Јере ми ним 
кли па ном. 

кли пе та м ‘нео зби љан мла дић’. – 
Про ђе онај кли пе та с још јед ним па се не-
што измо та ва ју и кле бе ре. 

кли пи ти кли пим св ‘нагло ско чи ти’. 
– Кад је коњ наи шо на ону дрве ну ћупри -
ју и забап то, пре па де се и кли пи – замал 
не падок ш њега. 

клис м ‘шта пић од три де се так сан ти -
ме та ра који слу жи у игри кли са ња’. – Кад 
он уда ри клис машком, ти глаш да га уке -
џиш; 

кли сар -ара м ‘цркве њак, цркве ни слу -
жи тељ, зво нар’. – Ристи вое ти је бијо кли -
сар све док је мого д-иде нако згу чен са 
шта пи ћом, потље, кад је он зане мо го, 
смје ни јо га Игру тин Цогољ.  

кли са ти се кли сам се несв ‘игра ти се 
кли са’. – Ми смо се код ова ца кли са ли 
пова здан. – Нисмо ми ондак има ли некиг 
играч ки па смо се кли са ли, над вла чи ли, 
рва ли, трка ли и било нам згод но; в. уке -
џи ти; ║ кли са ње с гл. им. ‘игра ње кли -

са’. – Наша ти је заба ва била кли са ње, 
над вла че ње, ска ка ње удаљ и увис. 

кли сну ти кли снем св ‘нагло побе ћи 
са неког места’.– Кад је загу шће ло, он 
кли сно ко сва ка кука ви ца. 

клиц ка ти -ам несв ‘поне кад мало 
»обо ји ти« пеле не, гаће, пома ло се поне -
кад уне ре ди ти (о малом дете ту)’. –  Ваља -
дар се заи гра па се забо ра ви, мало-мало 
па е клиц ко у-гаће; ║ клиц ну ти -нем св 
‘мало се уне ре ди ти’. – Баба Јула бра ни 
Рада да га не бију гово ре ћи: Није се усро, 
очи ју ми мојиг, но само мено клиц но. 

кли чак -чка м изр. вући (се) клич ка 
‘игра над вла че ња’. – У клич ку нисам бијо 
баш мај стор, мло ги су ме побе ђи ва ли, ал 
у рва њу нису могли д-опе пе ле јел код 
клич ка дво и ца ćед ну један спрам дру гог, 
оду пру нога ма један дру гог и ува те мот ку 
нако ко окла ги ја што е и ко над ву че, он је 
побе ди јо и туј обич но побе ди онај што е 
тежи. 

кло бук м ‘плик на кожи (од ватре, сун -
ца)’. – Пре ва ри ме коман да те ски нем 
кошу љу кад сам коси јо и кад би пред ноћ 
– све ми по леђи ма пои ска ка ше кло бу ко -
ви; ║  кло бу чић -ића м дем. – Мено ме 
дова ти ло сун це и по леђи ма иско чи јо 
поне ки кло бу чић. 

кло бу чи ти се -и се несв ‘доби ја ти пли -
ко ве, меху ри ће по кожи (од опе ко ти на)’. 
– Кад би пред-ноћ поче ше се леђа кло бу -
чи ти. 

кло зет -ета м ‘пољ ски нужник’. – Јесте 
кло зет бијо у-башчи, диље од куће и бу- 
на ра, ал није бијо дале ко ако се пође на 
вре ме.  

кло кет м ‘начин пле те ња’; в. вркет. 
клом пав -а -о ‘већи него што тре ба (о 

обу ћи)’. – Добри су ти опан ци, само 
мешчи ни да су ти мено клом па ви.  

кло ни ти се -им се несв ‘избе га ва ти 
неког, чува ти се нечег’. – Клон те се, бла -
го ђеду, нерад ни јег људи јер бо њине руке 
ђаво упо сли. 
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кло ну ти -нем св ‘изгу би ти сна гу, опа -
сти духом’. – Не вре ди му при ча ти, само 
шути и неке јаде кло но начи сто.  

кло па ра ти -ам несв ‘лупа ти, пушта ти 
ујед на че не зву ке’. – Иде мо тако зај но нас 
пови ше целу ноћ с воло ви ма нави ше уз-
пла ни ну и само чуеш како кло па ра ју кола 
и дак ћу воло ви. 

клоп ка ж ‘зам ка’. – Спре ми ли му 
клоп ку, мисле да е он ко-но што су и они 
па ће да се појаг ми, ал он није од њине 
гра ђе, па се не пола ко ми. 

клот 1. ‘про сто, рав но пле те ње’. – Ово 
ти је клот плет ња, а има и вркет; 2. ‘јело 
без меса’. – Ми копа мо, а она нам доње ла 
само клот пасуљ за ручак, меч ку смо 
углед ну ли до заран ка.  

клу бе -ета с ‘лоп та коју напра ве пче -
ле ску пив ши се зими у кошни ци’. – По 
цико ви ни се челе ску пе у клу бе и тако се 
бра не од лад но ће; ║ клув че -ета дем 
‘клуп че, смо ту љак пре ђе у обли ку лоп -
те’. – Кад опре де мо вуну, ми је ондак смо -
та мо на клув чад. 

клу па `седишт е за више особа`; в. пре -
шту ља сто.  

кља кав -а -о ‘инва ли дан, неспо со бан 
у руку или ногу’. – Кад је вамо зашо у-
годи не, бија ше окља ка ви јо па га про зва -
ли Кља ко, спо ра ди тога што е, весел ник, 
кља кав. 

кља ка ти -ам несв ‘хра ма ти’. – Сми ри 
се, немо кља ка ти док ти не зара сте нога. 

кља ко ли ти -им несв ‘ради ти нешто 
неве што, неспрет но’. – Није вич на да то 
згод но умје си но нако кља ко ли поне што, 
ни на шта не личи, ал није рђа во кад про -
баш. 

кљас -ста -о ‘сакат, оште ће них руку и 
ногу’. – Леко ти је бијо кљас у јед ну ногу, 
а Мика и ло у оба дви је, дале ко било. 

кљеч ка вац -авца м ‘жит ко бла то’. – 
Идте, ђецо, пре ко лива да да не тра па те по 
оном кљеч кав цу, пљу шта ла е целу ноћ 
киша из-дрве та, из-каме на. 

кљеч ка ти -ам несв ‘гази ти по бла ту, 
гаца ти’. –  Немој де те, ђецо, кљеч ка ти по 
том бла ту више, иска ља сте се до-за-врат; 
в. локва, бушан. 

кље шта с мн 1. ‘кле шта’. – Кље шта 
су ти мло го кори сна алат ка која ти тре ба 
сва ки-час , било она обич на која има сва -
ка кућа, па ондак има ју арми рач ка, па ком -
би но ва на, па циври је, па мото цан гле и 
шпи цан гле, а Сав ко Лаза ре вић је у џепу 
стал но носи јо зубар ска кље шта, и кад не-
ког забо ли зуб мај ђе да се заде си, на пла -
ште њу, у копа њу, он га изва ди док си реко 
чибу љи ца; 2. ‘гре да у кров ној кон струк -
ци ји’; в. под ро жња ча. 

кљок ну ти -нем св ‘пасти, сру ши ти се, 
стро по шта ти се; оне мо ћа ти од ста ро сти’. 
– Гро но начи сто, само глаш ка-ће да кљок -
не неђе за про шће; в. раба тан.  

кљок че -ета с ‘мало дете’. – Шта ти 
ради оно твое кљок че, је л про о да ло? 

кљук кљу ка м а. ‘млаз воде који изби -
ја на повр ши ну (обич но на изво ру)’ – На 
ате нич ком вре лу бије кљук ко да ври вода 
у неком вели чач ком каза ну; б. ‘пре ви ра -
ње џибре’. – Чим џибра изба ци кљук, мож 
да се пече раки ја; в.‘про ви ра ње теч но -
сти’. – Ан видиш да е раки ја изба ци ла 
кљук, запр жи је и пре ćе ци са заше ће ре -
ном водом.  

кљу ка ти -ам несв ‘трпа ти пре ко мере 
хра ну у уста; при сил но хра ни ти’. – Баба 

49. КЛУПА
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сва ки дан кљу ка ла ћура на са житом и 
нагна ла га на два ес јед но кило. 

кљу ко прц м ‘сла ба кафа од јеч ма’. – 
Каки ти је, дје те, ово кљу ко прц, ово каве 
није ни виђе ло. 

кљун м 1. ‘део тела којим пти ца, 
живи на узи ма хра ну’. – Кад ти се вра на 
зале ће у пилад, смо та јед но кљу ном, а 
оздо га при др жа ва кан џа ма и одње пра во 
у Љеско вац; 2. ‘део опан ка изнад прсти -
ју’. – На вру опа на ка они кљу но ви, а горе 
уз чара пе лако ва ни каи шчи ћи (в. 68/1, стр. 
000); изр: Камен ти у-кљун (кад заграк -
ће гавран јер се сма тра да пред ска зу је 
несре ћу); ║ кљу нић -ића м дем. – Све 
што се јаком испи ли има жут кљу нић, 
зато се за мла де каже да су жуто кљун -
ци; ║ кљун чић -ића м дем. – Опан чи ћи 
на кљун чи ће.  

кљу се -ета с ‘стар и оне мо ћао коњ’. – 
Има ли они неко изне мо гло кљу се, пра ва 
дра ске ла, једва иде; ║ кљу си на ж пеј од 
кљу се. – Ћера Циго ону мрша ву кљу си ну 
у галоп, док није изне мо ћа ла и пала.  

кљу ца ти -ам несв 1. ‘узи ма ти хра ну 
кљу ном’. – Бацик пилад ма мено жита па 
глам како кљу ца ју; 2. ‘при го ва ра ти, доса -
ђи ва ти неким зах те ви ма, зво ца ти’. – Дани -
ма му кљу ца ла у гла ву, док јој није пошло 
за руком да иг сва ди; изр. Кљу ца пиле у 
гво зде не виле; Кљу ца у гла ву; ║ кљуц ка ти 
-ам несв дем ‘пома ло кљу ца ти’. – Кљуц -
ка квоч ка оне веће кома де д-усит ни 
пилад ма, а она неће да пој де; ║ кљуц ну -
ти -нем св ‘јед ном лага но уда ри ти у не-
што’. – И ћора ва кока кљуц не неко зрно.  

кључ кљу ча м ‘напра ва за закљу ча ва -
ње’. – Испо баби иж-џепа кључ ка-смо 
ćеђе ли под дудом; ║ кљу чић -ића м дем. 
– Нашла ђеца неки мају шни кљу чић и 
нико није знао шта се ш њим могло закљу -
ча ва ти.  

кљу ча ни ца ж ‘дрве на полу га којом се 
закљу ча ва брв на ра‘. – Кад пође мо неђе, 

ми заву че мо кала уз па ш њим ћушне мо 
кљу ча ни цу и тако забра ви мо вра та. 

кљу чи ти кљу чим несв ‘гње чи ти, 
цеди ти гро жђе’. – Горе над кацом поста -
ви мо муљач и у њега изру чу е мо гро жђе 
те га тако кљу чи мо и у кацу упа да изгње -
че но да се ласно одво ји сок од коми не; в. 
дан це, кача ра, муљач. 

кме за ж ‘раз ма же но дете’. – Мло го си 
раз ма зи ла ту тво ју кме зу. 

кме зи ти -им несв ‘често пла ка ти без 
раз ло га’. – Немој де да кме зиш више ни 
боз чега, про би гла ву! 

кме ка ж ‘јецај, плач неја ке осо бе’. – 
Чу се нека кме ка из њине куће, трк ни де 
те виђи да није дје те оста ло само. 

кмек ну ти кмек нем св ‘огла си ти се 
кро за сан (обич но о дете ту)’. – Учи ни ми 
се ко да кмек ну дје те у-соби, ја тамо – 
оно спа ва и-даље; ║ кме ча ти -им несв 
пре ма кмек ну ти. – Не знам шта е било 
ђете ту – сву ноћ је кме ча ло, ваља дар му 
ничу зуби. 

кмет м заст ‘нај ни жи орган вла сти, 
сео ски ста ре ши на’. – Кмет је моро бити 
нај бо љи дома ћин у селу; ║ кме тов ски -а 
-о ‘који при па да кме ту, који се тиче кме -
та’; изр. ~ штап ‘штап који доби ја сео -
ски кмет после избо ра као знак вла сти’. – 
Поглед ни како му е око куће па му ондак 
подај кме тов ски штап јел каки је дома -
ћин у сво јој кући, таки ће бити дома ћин у 
селу, а јок да бираш за кме та неку голо гу -
зи ју, која ни у сво јој кући ништа није учи -
ни ла, а јад но ти у селу. 

кнап  прил ‘по мери, таман’. – Е баш 
сам мисли ла да л ћу ти потре ви ти вели -
чи ну, сад видим да ти је кнап. 

кње зи ти -им несв ‘кме зи ти, цми здри -
ти (о дете ту)’. – Јопет нешто онај јауд 
кње зи, виђи шта му е сад. 

ко / ко зам. изр. ~ нема у гла ви има у 
нога ма ‘»уте ха« забо рав ном који иде два 
пута истим послом’. – Иди испо те кар, кад 
не мислиш, ко ти је крив: ко нема у гла ви 
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има у нога ма; ~ сије беза ко ње жње ће 
муку. – Не зна ју они, јад ни ци, да е каза но 
ко сије беза ко ње жње ће муку; ~ ж ђаво -
лом тикве сади о гла ву му се лупа ју. – Не-
мој да гле даш на њиг, свој ти посо јел ко 
ж ђаво лом тикве сади о гла ву ће му се 
олу па ти.  

ко ‘као’; ~ зали вен. – Ушу ћо се ко 
зали вен и ни да бек не, ко да се не ваља; 
роди ти ~ кити на ‘добро роди ти, пре ро -
ди ти’. – А сави ло се воће до земље, роди -
ло ко кити на, моро сам да пот ко чу ем гра -
не да се не искр ше; ~ лад ‘тих, спор’. – 
Иде ко лад, једва миче ногу пред ногу; ~ 
муши ца без гла ве ‘лако ми слен’. –  Не зна 
ништа, но лети, нако, ко муши ца без гла -
ве; ~ очи у гла ви ‘пази ти на нешто изнад 
све га’. – Чувај ове тапи је, сине, ко очи у 
гла ви; ~ пла ни на. – Изра сло жито, вала 
Богу, ко пла ни на; ~ соли у очи ‘бур но реа -
го ва ти’. – Кад сам му рекла, он ско чи,  ко 
соли у очи да му бацик; ~ упис ‘изу зет но 
лепо’. – Има ђевој ку, црн га ри ца, зеле но о -
ка, вит ка, дуго но га, дуго ко са, ма не могу 
ти опри ча ти, ко упис, ко сли ка, а сме р на; 
║ ко-[о]но ‘као оно’. – Ниси човек ко-но 
што су оста ли људи, само нешто псу еш и 
бого ра диш; изр. Нико ко-но Бог. 

коб ж ‘несре ћа, зла суд би на’. – Зла коб 
иг сна ђе: не зна ду ни ку-ће ни шта ће. 

коба ја ги реч. ‘тобо же’. – Бија ше 
бљут ко оно јело, ал ја се држим у сили и 
једем, коба ја ги, апе ти тли; ║ кобак сем  
‘и с т о ’ . – Он, кобак сем, све то зна, а види 
се да не зна ни о Богу дви је. 

[кобасица] ж; в. сма за ти, пеци ви ца; 
║ коба си чи ца ж дем; в. купус; ║коба си -
чен да ж пеј ‘неква ли тет на, јев ти на коба -
си ца’; в. под ри гу ша. 

кобе ља ти -ам несв ‘нека ко пре жи вља -
ва ти, деве ра ти’. – Па ет, шта да ти кажем, 
нека ко кобе ља мо, јопет, вала Богу, живи 
смо и здра ви; ~ се -ам се несв ‘бори ти се, 
мучи ти се (о чове ку сла би јег здра вља)’. – 
Једва се кобе љам још кои дан док не стиг -
не позив Озго. 

коби ла ж ‘жен ка коња’. – Ови у Бре -
зо ви ца ма има ју добру коби лу, њена ждре -
бад су мло го добри поте гал ци; ║ коби ли -
ца / коби ли ца ж 1. ‘штап који се поби ја у 
земљу при игри кли са’. – Поби је мо коби -
ли цу у лива ди и рас па ли мо да се игра мо 
кли са; 2. ‘носач жица на вио ли ни, гусла -
ма’. – Кад рас па ли Мико Цига нин да вуче 
гуда ло, чини ти се да ће кoбилица да 
прсне.  

кобог да прил ‘куда, камо; ако бог да’. 
– Кобог да ћеш вако сабај ле? – Кобог да 
на- [j]есен ћемо да свад бу е мо. 

кобр ља ти -ам несв ‘котр ља ти, поме -
ра ти котр ља њем’. – Ајде да ми помо жеш 
кобр ља ти оно вели ко буре из кача ре до у-
подрум. 

ков м 1. ‘при бор за отки ва ње косе’. – 
Сва ки косач је уза се носи јо тор би цу с 
ковом; 2. ‘пот ков на воло ви ма, коњи ма’. 
– Оде ков на воло ви ма док изву кок камен 
на кулу ку. 

кова ж ‘кофа’. – Поњек јој ја кову са 
млје ком, видим да е Зор ка саџ га ла, једва 
мрда (в. 36/5, стр. 136). 

ковар ну ти се ковар нем се св ‘опо ра -
ви ти се, осна жи ти’. – Мој се ђедо згод но 
ковар но откад је баба дошла из бол ни це, 
па вели: вала Богу – док је вје ка биће лје ка. 

кова ти куем несв ‘ради ти ковач ке 
посло ве’. – Пова здан чуеш Добри во ев 
нако вањ како одзва ња, стал но куе; изр. 
Гвожђе се куе док је вру ћо; изр. ~ у звје -
зде ‘хва ли ти неу ме ре но’. – А спро во да -
џи ја вик но да га куе у звје зде, ко да није 
Срећ ков син, но ко да е из Беча. 

ковач -ача м ‘зана тли ја који иски ва ју -
ћи гво жђе пра ви раз не пред ме те’. – Код 
кова ча кућа без кука ча; ║ ковач ки -а -о 
‘који се одно си на кова ча’. – Његов ковач -
ки алат био је вазда згод но сло жен, сва ка 
ствар на свом месту. 

ковач ни ца ж ‘ковач ка ради о ни ца’. – 
У Попо ви ћа ковач ни ци стал но нава ла. 
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кови та лац -алца м ‘кру жно кре та ње 
ветра, вихор’. – Кад наи ђе вијор, поче да 
диже отко се у кови та лац; в. вијор.  

кови тла ти -а(м) несв ‘обр та ти, врте -
ти  у  круг’.  –  Поче  ветар  да  кови тла 
све  пред собом, пре вр ну ше се рого џе, 
пође ко ја гра на се скр ши, ђете ли на поле -
же  а  пође ко ја  цре пљи ка спа де с гра ђе -
ви на. 

кови тлац -итла ца м 1. ‘вир на месту 
где вода иде у круг’. – Кад ме смо та онај 
кови тлац, почек се дави ти, мисли јо сам 
гото во е са мном, ал ско чи мој чико 
Милош, смо та ме за косу и изву че на-оба -
лу; 2. ‘ветар који дува укруг, пија ви ца’. – 
Кад наи ђе вијор, смо та плас у кови тлац и 
поди же га ко руком. 

ковраг м ‘коров, аврик’. – Немој де, 
дје те, ула зи ти у тај ковраг брез чиза ма, 
да не натра па раш на ону дугач ку што се 
не поми ње. 

ковр ља ти (се) -ам (се) ‘пре вр та ти (се), 
котр ља ти (се)’. – Ми ти се низ ону стр ми -
ну у Пјев че вој лива ди ува ти мо за коље на 
и ковр ља мо нани же до рав ни це. 

ковр тлог -ртло га м ‘вртлог, вир’. – Не 
купај те се тамо ђе је ковр тлог, он може да 
про гу та икса на. 

ковр џав -а -о ‘кудрав’. – И зову га 
Кудро зато што има ковр џа ву косу ко 
мери мац. 

ков ча ж ‘коп ча, спо на’. – За шта ти 
слу же те ков че кад идеш стал но раз др -
љен? 

ков ча ти -ам несв 1. ‘закоп ча ва ти’. – 
Кад гој изо диш напо ље, ков чај те дуг ми -
ће, није ти тешко да се не пре ла диш; 2. 
‘схва та ти, раз у ме ва ти’. – Не вре ди му при -
ча ти, он то опште не ков ча. 

код ник м ‘ход ник, пред со бље’. – Изи -
ђо ше у-код ник испред суд ни це те се насу -
ли ше. 

кое ђе прил ‘поне где’. – Стал но мош 
да га видиш кое ђе како рас пре да кое ка ке 
кри ве дри не с кое ким. 

кое ка ки -а -о ‘које ка кав’. – Нећу више 
да пуштам ради јо јел не могу да слу шам 
кое ка ке лажа ри је.  

кое ко1 ‘сва ко’. – Гово ри јо му кое ко да 
то мож на грд но д-испа не, да ваља и људе 
послу ша ти и свое паме ти има ти, ал он ни-
ког није слу шо, е сад је доц кан.  

кое ко2 ‘поне ко’. – Нама кућа вође крај 
џаде и стал но бане кое ко што е пошо кое -
ђе спо ра ди кое че га. 

кое ку ди је прил ‘које ку да’. – Врљо 
кое ку ди је па виђо да ниђе не точи мед и 
мле ко па се врно, мек ши од паму ка, што 
вика ли: дошла маца на вра тан ца; в. раза -
сла ти. 

кое шта ‘што шта’. – И она ми за крат -
ко вре ме напри ча кое шта. – Вала сам се 
нагле до кое че га, све је нао па ко и буди -
бок сна ма, они ти се поно се оним чега би 
се паме тан сти ђо. 

[кожа] ж об. у изр. Оде ~ на бати не. – 
Не би му бијо у кожи. – Из ове се коже у 
дру гу не може. 

кожа ра ж ‘сор та позних јабу ка’. – 
Кожа ра е мло го згод на, само мора поду -
же д-одсто ји док се не уси ти. 

кожму ра ж а. ‘кора воћ них пло до ва’. 
– Кад је баба кува ла пек мез од маџар ки, 
није љушти ла кожму ру; б. ‘кора, кожа од 
сла ни не’. – Ону кожму ру од сла ни не смо 
тура ли да се ску ва у пасу љу ил у купу су, 
кад се рас ку ва – прсте д-одгри зеш.  

кожув кожу ва м ‘гор њи део оде ће од 
коже, с рука ви ма’. – Дај де ми, Гор да на, 
онај кожув, уда ри ла нека сапан ђе ла напо -
љу. 

коза козе ж 1.  зоол ‘дома ћа живо ти -
ња Capra hir cus’. – Кад он рече да не воли 
кај мак, баба му вели: за коза није сје но. – 
Ајте, ђецо, д-еде те, до сад је ручо и ко е 
козе сагу би јо; 2. ‘напра ва на којој се тесте -
ре, стру жу дрва’. – Коза за стру га ње дрва 
ме слу жи мло го годи на; ║ кози ца ж дем. 
– Те кози це ска чу око мене ко нека ђеца; 
║ козе ти на ж пеј. – Она несна козе ти на 
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ми дође гла ве: обр шће све на шта наи ђе; 
║ кози -а -е ‘који је од козе’. – Нај во лим 
кози сир, још кад узре ли па с вру ћом про -
јом ил попа ром, нема ништа љеп ше. – 
Добро е овчје, ал још је боље козе месо. – 
Од козег млје ка се пра ви мло го добар сир. 
– Од козе дла ке се пра ве кострут не тор -
бе, вре ће, покров ци; изр. ~ бра ди ца ‘врста 
тра ве која се тешко коси’. – Нај го ра е коза 
бра ди ца, за црне јаде, њу, сем по роси, не 
мош ласно д-опе пе лиш, кад угри је зве -
здан – има меч ку да родиш, да ти очи 
иско че, чик да е поко сиш. 

козба ша м ‘чел ник на косид би’. – 
Жар ко ти је бијо козба ша на моби у Аџи -
бов цу, туј ти је било три је сти ну коса ча, 
кад оштре косе јечи поље, а Дачо бијо 
водо но ша (што вика гу наши ста ри: мора 
да се зна ко коси а ко воду носи). 

козја ча ж ‘коша ра за козе’. – И тако 
ти Тана си је одје ли мене, Зор ку и Обра да 
у козја чу пошто е с мојом маћом нако тр -
љо пуну авли ју ђеце. 

козлић -ића м в. мага ре. – Они тамо 
са козли ћи ма на скла па ње и бич ки ја ма 
ста ја ли пре ко пута боја џи ског сока че та и 
чека ли да наи ђе неко код кога би могли 
истру га ти дрва. 

коин ци / коиц ни -а -о  ‘ситан, сићу -
шан’. – У чуду се питам коин цо ли му е 

срце кад је оно воин цо; в. про но сак, чабар; 
║ кои цац ни -а -о ‘посве мален’. – Ма 
знаш кои цац ни је, нема шта да видиш; ║ 
коли шни -а -о ‘мали, ситан’; в. јај це. 

кока ња ж пеј ‘кост, кошчи на’. – Закло 
неко мрша во брав че, само саме кока ње. – 
Бац те дер те кока ње керад ма.  

кока њар м ‘непо зва ни гост који дола -
зи на свад бу (да огло ђе остат ке свад бе не 
трпе зе)’. – Из дома ћин скиг и карак тер ниг 
кућа никад мом ци нису ишли у кока ња ре 
јел се тамо зна ло да е незва ну госту место 
за вра ти ма.  

кокар да ж ‘знач ка на капи или оде лу 
уни фор ми са ног лица’. – Чет ни ци су на 
шуба ра ма има ли кокар де.  

кока ти кокам несв ‘загре ва ти зрна 
куку ру за јагли ча ра до пуца ња, пра ви ти 
коки це’. – Узме баба сито па нам над пла -
ме ном поч не кока ти јагли ца; ~ се ‘тући 
се, мла ти ти се’. – Прво се сва ђа ше, па 
пре ти ше јед ни дру ги ма па поче ше да се 
кока ју; ║  кока ње с гл. им. 1. ‘при пре ма -
ње коки ца загре ва њем куку ру за коки ча -
ра’; 2.  ‘туча’. – Кад се изна пи ја ше, наста -
де кока ње, не зна се ко кога и спо ра ди 
чега бије.  

коке ти на ж ‘кокош је месо’. – За заду -
шни це сва ко на гроб изне се пече ну коко -
шку с гла вом и кад поглед неш: оно пуно 
гро бље коке ти не; в. полип са ти, сви ње ти -
ма. 

коки ја  ж ‘воњ, смрад’. – Кад се јарац 
пари, она њего ва коки ја се оćе ћа на 
пушко мет. 

коки чар м ‘врста куку ру за од кога се 
доби ја ју јагли це’. – Поси ја ла баба Зор ка 
у башчи ци цео ред коки ча ра. 

кокли ца ж ‘дрве на сто ли ца без насло -
на, хокли ца’. – Ондак ти се јело за трпе -
зом и ćеђе ло на тро но шка ма, није било к-
ово сад аста ла и кокли ца. 

коко да ка ти -ода че(м) несв ‘огла ша -
ва ти се (о коко шки кад сне се јаје)’. – Чим 
чуеш како коко шка коко да че, знај да е 
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сње ла јај це; ║ коко да ка ње с гл. им. ‘огла -
ша ва ње коко шке када сне се јаје’. – Ђе се 
чуе коко да ка ње туј нак има јај ци па и 
добре гиба ни це. 

коко шар -ара м ‘гра ђе ви на у коју се 
затва ра ју коко ши’. – Испод авли је, у 
башчи, ти је бијо сви њац, коко шар и кло -
зет. 

коко ши њак м ‘кокош ји измет’. – С 
про ље ћа чакљом очи сти мо коко шар па 
онај коко ши њак потр па мо у јаме за кра -
став це и лубе ни це. 

коко шка ж зоол ‘дома ћа пер на та 
живи на Gal lus dome sti ca’. – Држа ли смо 
ми и ћур ке, и гуске, и пат ке, ал брез коко -
шки никад нисмо били; ║ коко шчи на ж 
пеј. аугм. од коко шка. – Оне коко шчи не 

ми чапр ља ле и начи сто упро па сти ле лију 
с луком; ║ коко шчи ца ж дем. од коко -
шка. – А има ла е и коко шчи це и сва кој 
нађе ну ла име: Пир га, Жуј ка, Црвен пер ка, 
Голо ши ја, Ћуба; ║ кока ж дем. од коко -
шка; изр.  Да си шућо, боље би ти кока 
пје ва ла; ║ коки ца ж дем 1. ‘сит на кокош’. 
– Виђи само каке су ове коки це што иг 
зову цвр цин ке; 2. ‘јагли ца (в.)’. – Ми смо 
јагли це зва ли и коки це спо ра ди тога што 
се доби ја ју од коки ча ра; 3. ‘део лам пе и 
фење ра кроз који се про вла чи фитиљ’. – 
Еве ти нов витиљ па га прот ни крос коки -
цу и мено очи сти ста кло од вење ра (в. 
61/5, стр. 281). 

кола с мн у изр. ~ волуј ска ‘кола која 
вуку воло ви’. – Ми смо волуј ска кола 
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пода го ни ли пода трен кои је бијо насло -
њен уза салаш, да не горе на-сун цу и да 
не-кисну; ~ шин ска ‘кола чији точ ко ви су 
око ва ни шином’. – Била ти онда она шин -
ска кола, кад наи ђе мо на кал др мљен пут, 
она тан др ља ју, ко све ти Или ја кад загр -
ми, чуе се Бога питај докле јел досле није 
било ови јег зго да ко-во сад што има, те 
гума ра ба, те шпе ди тер, те чеза и вија кер.  

колан м ‘каиш који коњу иде испод 
сто ма ка’. – Знаш како се вели: седлај 
коње, при те жи кола не (в. 89/2, сл. 539). 

колар м ‘мај стор који пра ви запре жна 
кола’. – Нај бо љи колар у нашем кра ју ти 
је бијо Јеро ти је Радо ми ров. 

кола ри на ж ‘порез, дажби на на кола’. 
– Уда ри ли су наме та ваздан: порез, при -
рез, тро ша ри на, кола ри на, само још д-
изми сле вазду ка ри ну, што вика ше баба: 
уда ри ли намет на вила јет. 

колар ни ца ж ‘настре шни ца за сме -
штај запре жних кола’. – Колар ни ца ти 
слу жи да скло ниш запре жна кола јел јазук 
је да кисну ил да горе на-сун цу, па се 
земај ле она маом покри ва ла кро ви ном. 

кола ти колам несв ‘хода ти пола ко и 
без циља’. – Кола по авли ји ко коко шка 
кад ће да про не се.  

колац коца м зб коље ‘про штац’. – 
Огра ди смо башчу кољем кое смо зимус 
цје па ли, теса ли и под о штри ли и ан је спао 
снјег, ми га испо би ја ли и попле ли; сјен -
ски ~ ‘стуб око кога се дене сено’. – Иди, 
сине, осје ци добар сјен ски колац, има вође 
пре ко пет нес това ра сје на да жђе не мо; ║ 
кочић м дем 1. ‘мали колац’. – Под о штри 
ми некол ко кочи ћа да поби јем поред 
шипурака да иг ветар не оба ли; 2. ‘део 
гуса ла којим се зате же стру на’ (в. 33/3, 
стр. 106). 

колач -ача м у стал ном спо ју ~ од 
маџар ки ‘спе ци ја ли тет заме шен од шљи -
ве маџар ке који се пече на сун цу’. – Баба 
умје си кола че од маџар ки, па иг потр па 
на купу со ве листо ве и тури на цреп од 

тре на да с-испе чу; при ја тељ ски ~ ‘колач 
који ломе оче ви мла де на ца на свад бе ном 
руч ку’; прје сни  ~  ‘колач од бес ква сног 
теста’; ~ слав ски ~ ‘који  се носи у цркву 
на дан сла ве’. – Госте прво послу жи мо 
слав ским кола чом, житом и вином црве -
ни јем, па ондај тек иде све ред но; ║ кола -
чић -ића / -ића м дем; в. мен киц, плот на.  

кола ча ра ж ‘сор та јабу ке’. – А у јару -
зи бија ше вели ка кола ча ра, она ти је рађа -
ла сва ке бого вет не годи не ко кити на, све 
смо мора ли да јој пот ко чу е мо гра не да се 
не искр ши. 

кола чи ти кола чим несв, у изр. ~ очи -
ма ‘буљи ти се, бечи ти се’. – Што кола -
чиш очи ма, ниси виђо меч ку. 

коле ба ти -ам несв  ‘бити неси гу ран, 
дво у ми ти се’. – Коле ба се да л да сије ком -
пир ил жито. 

коле ни ка ж 1. ‘нате са на летва изме ђу 
гре да на пла фо ну пре ко које се наба цу је 
мал тер’. – У нашој слав ској соби је пре ко 
коле ни ка наба чен мал тер, то стои затег -
ну то ко там бу ра; 2. ‘врста вре те на’. – Пре -
де мо на вре те но, а пре пре да мо на коле -
ни ке. 

коли ба ж ‘импро ви зо ва но скло ни ште 
у пољу, вино гра ду’. – Кад поч ну лубе ни -
це да зре ле, напра ви се коли ба и покри је 
кро ви ном да онај ко чува бостан од лопо -
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ва може да се скло ни и да спав не. –  Љеп -
ше ти је у коли би пје ва ти но у дво р цу пла -
ка ти, вика ше јад на нина. 

колир -ира м ‘око врат ник на кошу љи’. 
– А пре ко џем пе ра се види чис и попе -
глан колир од кошу ље. 

кол јев ка ж ‘лежај за ново ро ђен че’; 
изр. Што кол јев ка заљу ља ла то моти ка 
зако па ла.  

кол мо ва ти -уем (не)св ‘уви ја ти косу’. 
– И Ружи ца ишла код ври зер ке те кол мо -
ва ла косу, а баба се сми је па вели: виђе ла 
жаба ђе се кују воло ви па дигла ногу, оће 
и она. 

коло с фолк 1. ‘народ на игра’. – Кад 
засви ра ше штру мен ти, народ се пова та у-
коло; 2. ‘део воде нич ног меха ни зма у који 
уда ра вода и покре ће гор њи воде нич ки 
камен’. –  Весе ла Десан ка Обра до ва сиђе 
д-отво ри ципун па јој коло смо та мара му 
и кике и настра да јад ни ца, Бог да јој душу 
про сти. 

коло во ђа м ‘играч који води (»воза«) 
коло’. – Није било сабо ра да Раден ко не-
бид не коло во ђа. 

коло маз -и ж ‘маст за под ма зи ва ње 
осо ви на запре жних кола’. – Кад одеш у 
Гучу, узми кути ју коло ма зи д-има, ова нам 
је при-кра ју, без ма ло смо е изар чи ли. 

коло траг м ‘траг од шин ских кола’. – 
Кад поне сеш ручак у пла ни ну, иди са Стр -
же ви це коло тра гом и наћи ћеш нас, биће -
мо неђе око Боги ће ва гро ба. 

колут м ‘прстен, обруч, пред мет на 
који се нешто намо та ва’. – Догна ли ови 
лек три ча ри три колу та жице, веле да ћемо 
ско ро доби ти стру ју. 

коље в. колац  
коље ни ца ж ‘део свињ ске ноге ниже 

коле на’. – У свад бар ски купус се тури и 
овче ти на, гове ди на, свињ ска коље ни ца и 
сла ни на, и ондај не знаш кол ко ти је доста, 
кол ко бид не добар. 

коље но с анат 1. ‘зглоб на спо ју нат -
ко ле ни це и пот ко ле ни це’. – Како паде, 
бла го баби, те раз би коље но, оди да ти 
баба при ви је лук, ома ће д-уми не; 2. ‘гене -
ра ци ја, поко ле ње’. – Наша уну чад су десе -
то коље но од Сте ва на; в. сли је пац; ║ 
кољен це -а / ета с 1. дем ‘мало, деч је коле -
но’. – Дје те баби но огре ба ло кољен це, да 
баба љуб не па неће да боли; 2. ‘место на 
гра ни где изби ја лист’. – Уда ри јо раз ви -
го рац и из кољенца ди почо да се пома ља 
пупољ. 

кољу жди на ж ‘кора од ора ха’. – Ону 
кољу жди ну ску пља мо у јед ну ста ру качи -
цу па зими изго ри мо мимо гред у шпо- 
 ре ту. 

кољу шта ти -ам несв ‘ски да ти кору 
(љуску) са ора ха’. – Повра ње ле нам руке 
кад смо  кољу шта ли ора се, не могу с ни-
чим да се опе ру. 

коман ди ра ти -анди рам несв ‘коман -
до ва ти’. – Да [в]и[ди]ш ти јада како му 
жена згод но поче ла да коман ди ра.  

коман до ва ти  -уем несв ‘наре ђи ва ти, 
запо ве да ти’. – Неш ти мене коман до ва ти 
шта ћу ја да радим у мојој кући па да си 
још толи ки. 

ком би нет -ета м ‘ком би не зон, жен ска 
пот ко шу ља’. – Одњо ми ветар с лен ке ком -
би нет чак у-башчу. 

комен ди ја ти -ам несв ‘сме ја ти се, 
при ча ти шаљи ве при че, под сме ва ти се’. 

1
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– Уз све муке, јопет се и насми је мо, и 
запје ва мо, и комен ди ја мо; ║ комен ди ја -

ње с гл. им. ‘при ча ње шаљи вих при ча, 
шега че ње’. – Паде ми на ум њего во комен -
ди ја ње с овим пар ти ја ши ма. 

комен ди јаш -аша м ‘шаљив чи на’. –  
Деси мир ти је бијо комен ди јаш каквог 
мај ка није роди ла, стал но је изво ди јо неке 
кере ве ке. 

коме си ја ж ‘коми си ја, гру па лица која 
тре ба да оба ви неки слу жбе ни посао’. – 
Иза шла коме си ја те нам попи са ла све 
живо и сто ку, и пиљеж, и жито, и раки ју, 
знао сам шта нас чека; изр. Једу ко попи -
сна коме си ја. 

коме ша ти се -ам(о) несв ‘врпо љи ти 
се, поме ра ти се тамо-амо’. – Кад је наста -
ло оно коме ша ње знао сам да ће да бид не 
бела ја; ║ коме ша ње с гл. им. ‘узне ми ре -
ност као при пре ма ње нере да, неми ра’. – 
И онда у оном наро ду наста де коме ша ње, 
неко вик ну: уа лопо ви! – и ондак сви поче -
ше да се деру: лопо ви, лопо ви! 

коми на ж ‘оста ци од гро жђа након 
ота ка ња вина’. – Коми ну потље пре пе че -
мо и доби је мо комо ви цу, она ти је мло го 
добра за обло ге боз назе ба, а ваља и да се 
про гу не која. 

коми ша ти -ам несв ‘ски да ти ови так с 
куку ру зних кли по ва’. – Коми ша ли смо с 
јесе ни јед ни код дру гиг ско ро сва ко вече; 
║ коми ша ње с гл. им. – Кад бид не ује -
сен, поч ну коми ша ња, неђе и са штру мен -
ти ма, а песма се ори ла, да ти не збо рим. – 
Нисмо уто ље ва ли кад започ не Мари ја: 
месе чи на упр ла у гра ње, дођи, дра ги, биће 
коми ша ње – сви за њом уда ре дру ги глас. 

коми ши на ж `листови шаше око кли -
па куку ру за’. – Кад се коми ши на добро 
осу ши на некој суво ти, онда се сит но 
ицјеп ка и њоме се напу не јасту ци и слам -
ња че. 

коми ши оц м ‘човек који коми ша’. – 
Кад је било с вече ри, иску пи нам се пуна 
авли ја коми ши о ца. 

комов комо ва -о; в. тишња. 
комо ви ца ж ‘раки ја од коми не’; в. 

лоза, коми на, трља ти. 
комор џи ја м ‘при пад ник вој не комо -

ре’. – Мла ђо ти је бијо комор џи ја у вој -
сци док не паде роп ства. 

комо тан -тна -о ‘удо бан’. – Комот на 
ми ова гуња, а није мло го ни тешка; ║ 
комот но прил ‘удоб но; угод но, релак си -
ра но’. – Изми ри јо сам овим пашчад ма по-
рез и сад дишем комот но, ко човек, пра -
во ти кам: волим да иг ота ро сим, јел ђедо 
е стал но гово рио »Богу Бож је, цару царе -
во а нама што оста не». 

ком пир -ира м бот ‘кром пир Sola num 
tube ro sum’. – Ком пи ри су се чува ли у тра -
пу ко и јабу ке, а купус се кисе лио у каци 
која се сме шта ла у-подрум. – Кад су пова -
ди ли ком пи ре у Сто ло ви ни, запје ва ше: 
ком пи ри се ком пи ра ју / ђевој ке се не дира -
ју / дира ју се само ђеца / од две ста месе -
ца; ║ ком пи рић -ића (об. мн.) м ‘мла ди 
кром пир’. – Ништа љеп ше од пиле та на 
ком пи ри ћи ма. 

ком пи ри ште с ‘њива у којој су били 
посе ја ни кром пи ри’. – Оће ју да поси ју 
пше ни цу у ком пи ри шту. 

ком пи ру ша ж 1. ‘врста круп не шљи -
ве’. – Има ли ми ком пи ру шу у башчи, 
рађа ла сва ке годи не и била сла ђа од меда; 
в. џена ри ка; 2. ‘пита од кром пи ра’. – Кад 
се пости, напра ви нам баба ком пи ру шу. 

ком пот -ота м ‘ком пот, кува но поше -
ће ре но воће’. – Баба нам од јабу ка и сувиг 
шљи ва уку ва ла ком пот, па вели: пое ди те 
док је вру ћо, то е мло го здра во. 

конак   кона ка м ‘пре но ћи ште’. – И туј 
ти ми код тијег добри јег људи стиг не мо 
на конак, доче ка ли нас ко кумо ве, нема 
шта да се каже. 

конац1 кон ца м ‘нит’. – Куп де јед но 
калем че црног кон ца д-имам у кући; изр. 
Виси му гла ва о кон цу. 

конац2 кон ца м ‘крај, свр ше так’. – На 
кон цу кон ца, виђе ће се ко е бијо човек а 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ256



ко јај ца ра јел све што е тај но биће јав но. 
– Није при вр је ди јо ни за око прста кон ца.  

кона чи ти -им (не)св ‘зано ћи ти’. – 
Накре ну ло сун це подо бро, види мо ми да 
ће да га ува ти мрак неђе у пла ни ни, те га 
напа не мо да кода нас кона чи, он се нај -
пр во сне би ва, па нај зад при ста де; в. про -
сти ра ти. 

кон ду ра ж ‘гуме на обу ћа’. – Назу љај 
часком кон ду ре те дотр кај нару че дрва, 
мој сине;  ║ кон ду ри ца ж дем; в. вусо кла, 
сеља че; ║ кон дур чи на ж аугм пеј; в. 
натра ља ти, тра пат, шлам ћа ти. 

коне -а  ‘ком ши ја (одм)’. – Ајмо код 
кона, да накре не мо по едну! 

коноп коно па м ‘уже’. – Нисам има ла 
дужи коноп од ово га. 

коно пар м ‘мај стор што пре де коноп -
це’. – Нема више добриг коно па ра ко 
досле, сад и то раде вабрич ки. 

коно пац -пца м ‘уже’. – Раба џи ја не 
кре ће на пут без коноп ца, ćекир че та и вла -
че га;  ║  коноп че -ета дем. од коно пац. – 
Додај ми оно коноп че да вег нем ове алат -
ке да ми не поис па да ју ис-кола; ║ коноп -
чић м дем. – Имаш ли каки коноп чић да 
вег нем теле? 

коно пља ж бот ‘биљ ка из које се доби -
ја ју влак на кучи не, Cana bis sati va’. – Кад 
се коно пље почу па ју, пове жу се у сно по -
ве, осу ше, па се онда потр па ју у мочи ло. 
– Сва ке годи не смо сија ли коно пље кое 
се после кише ље ња трле и ондак се пре -
де тежа нов конац; изр. На Про ко пље вели -
ке коно пље; ║ коно пља ни -а -о ‘који је од 
коно пље’. – То ти је коно пља на узи ца. 

коно пљи ште с ‘пар це ла под коно -
пљом’. – Ене иг у коно пљи шту, чупа ју 
коно пље. 

кон та ти -ам (не)св ‘рачу на ти, про ми -
шља ти, саби ра ти’. – Кон тај како гој окре -
неш, нема довољ но сје на д-изи ми мо сто -
ку, мора мо да при ку пи мо, па то ти је. 

кон траш м ‘осо ба која има дру га чи је 
мишље ње и став у одно су на пре о вла ђу -
ју ћи’. – Он ти је бијо кон траш и нису га 
ови пар ти ја ши, боз тога, мири са ли. 

кон це ла ри ја ж ‘кан це ла ри ја’. – Мо-
рам д-идем у месну кон це ла ри ју да вадим 
билет за јун ца, оћу да га ћерам на вашер. 

коњ м зоол ‘дома ћа живо ти ња за пре -
воз тере та и јаха ње, Equ us cabal lus’. – 
Вика ше  тајо: мош ти да оћеш, и коњ да 
може, али ако Бог не да – не вре ди; ║ ко-
њић – Има Живо та коњи ћа ко сли ка; ║ 
коњиц м у изр. вилин ~ зоол ‘инсект Libel -
lu la depre sa’.  – Мло го пута смо јури ли 
вили не коњи це у пото ку и никад иг нисмо 
ува ти ли; ║ коњи на м пеј. – Она Андри на 
коњи на баци чив те, мало е вали ло да ме 
уда ри; ║ коње зга ра / коњу зга ра м пеј. – 
Про до Дра гу тин ону њего ву коњу зга ру на 
кило, зато што е гађо и пред њим и зад -
њим нога ма; ║ коње та ра ж пеј. – Оне 
коње та ре тамо све зау зе ле; ║ коњ че коњ -
че та с. – Почо Саво д-обу ча ва оно коњ че 
што е купи јо у Бре зо ви ца ма; ║ коњ ски -а 
-о  ‘који се тиче коња, који се одно си на 
коња’. – Наба ви јо Петро ни је коњ ска кола; 
║ коње ти на м пеј ‘стар, ислу жен коњ, 
рага’. – Има Пeтар коње ти ну, није ни за 
шта и не зна ни што га држи.  

коње ти на ж ‘коњ ско месо’. – Веле да 
у Бео гра ду има нека меса ра у којој про -
да ју коње ти ну. 

коњо са ти -шем несв ‘ради ти напо ран 
посао’. – Коњо ше пова здан, ал мала вај да.  

копа ња ж ‘дрве на посу да (обично за 
малтер), кори то’. – Он узе неку ста ру 
издрн да ну копа њу те у њу изру чи ону 
рокву. 
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копа ти -ам несв а. ‘обра ђи ва ти моти -
ком земљу око усе ва’. – Пошли да копа ју 
ком пир; б. ‘копа ти земљу ногом’. – Наш 
бик често буче и ондак поч не да копа 
земљу ногом и да баца на плећ ке; ║ коп -
ка ти -ам несв дем од копа ти. – Коп ка 
ђедо нешто у башчи и зове бабу да му 
доне се воде; 2. несв ‘стал но мисли ти о 
нече му’. – Сву ноћ ме коп ка ло по гла ви 
како то д-ура дим, а да бид ну и вуци сити 
и овце на бро ју; ║ коп ну ти -нем св пре ма 
коп ка ти 1. – Ете ме, само да још ово коп -
нем што ј-оста ло [до кра ја реда, врсте]; в. 
купи ни ца.  

копач -ача м ‘човек који копа’. – Кад 
копа мо, ми се позај ми чи мо, па данас сви 
код јед ног, ćутра код дру гог и тако нам у 
дру штву лак ше про ђе тего ба дана, а и 
згод но е виђе ти у-њиви пови ше копа ча; ║ 
копач ки -а -о ‘који се тиче копа ча, који 
се одно си на копа че’; изр. ~ песма  ‘песма 
коју пева ју копа чи’. – И ондак ти копа чи 
запе ва ју копач ке песме, коно што е она: 
Ој, обла че, немој на копа че; в. раба џи ја; 
в. зави чај; ║ копа чов -а -о ‘који при па да 
копа чу’. – Кад гој нешто туриш у уста, 
ćети се да си тури јо кап копа чо вог зно ја. 

копа чи ца ж 1. ‘жена која копа’. – Над 
Дра го сла вом Мика и ло вом није било боље 
копа чи це; 2. ‘врста плу га која слу жи за 
око па ва ње усе ва’. – Док се није изми сли -
ла копа чи ца, све смо, пусти, руч но и око -
па ва ли и огр та ли 

копи лан -ана м ‘ван брач но мушко 
дете’. – Тре ба они да ми одре де шта ћу ја 
да радим, реко би сам копи лан на њиној 
оче ви ни, а јок свој на свом.  

копи ле  -иле та с ’ван брач но дете’. – 
При ча се како е нека Ран ђи ја воље ла да 
изи гра ва поште ња чи ну, па рекла: при др -
жде ми ово мое копи ле д-идем д-ипсу ем 
ону кур ву.  

копи ли ти се копи ли се несв пре ма 
око пи ли ти се. – Кадар ће да нам се копи -
ли шару ља.   

копи ља ча ж ‘жен ка која се омла ди 
пре пуне био ло шке зре ло сти’. – Јес она 
копи ља ча, ал поглед ни како јој је напред -
но јаг ње, не било му уро ка. 

копи та ж ‘део ноге копи та ра којим се  
доди ру је тло’. – Ми кад пот ки ва мо коби -
лу, ондај и ждре бе ту мено ђељ не мо копи -
те. – Лева пред ња копи та се Ацку очкр -
би ла. 

коп ка ти в. копа ти. 
коп ни ти -и несв а. ‘ота па ти се (о сне -

гу)’. – Дуну ноћас југо и снјег почо да 
коп ни; б. ‘сла би ти (о чове ку)’. – Мло го 
се про мје ни јо Тико мир и згод но почо да 
коп ни ко лубе ни ца кад пре зре ли.  

коп но ‘земља на којој се ото пио снег’. 
– Вамо на овој при сој ној стра ни згод но 
коп но, а оно мо у Радо сав че ви ћи ма, ваљ -
да ђе је осо је, снјег до-коље на.  

коп ња ж ‘вре ме око па ва ња усе ва’. – 
За вре ме коп ње само чуеш како копа чи 
пје ва ју кое ђе. 

копо ран -ана м ‘кра так капут с рука -
ви ма’. – Има ђедо тегет ни копо ран са 
црве ним реве ри ма. 

копри ва ж бот ‘коров ска биљ ка, Urti -
ca (U. urens, U. dio i ca)’; изр. Неће гром у 
копри ве; ║ копри ви ца ж дем. – Иди, ћеро, 
набе ри мено копри ви ца ћурад ма. 

коприв ња ча ж ‘алер ги ја’. – Сва ког 
про ле ћа га напа не нека коприв ња ча. 

копр ца ти се -ам се несв ‘трза ти се 
извла че ћи се из какве гужве, баца ка ти се, 
пра ћа ка ти се’. – Копр ца се ко пра се у џаку. 

копу ни ти се копу ним се несв ‘опи ра -
ти се, про ти ви ти се’. – Нашло оно да се 
нешто копу ни, а не зна на кол ко е места 
шупљо. 

кора ж ‘спољ ни омо тач дрве та, воћ -
ке, повр ћа’. – Вика ше весе ли тајо: ја нај -
во лим кору од млје ка и срце од лубе ни це; 
║ кори ца ж дем. – Наш сељач ки љеб има 
пет кори ца, сила муке види мо док га зара -
ди мо; ║ кори це ж мн ‘заштит на кори ца 
ножа, мача, сабље’. – Кад ољу шти кру -
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шку, баба обри ше оштриц бри тве о кеце -
љу па га вра ти у кори це (в. 12/2, стр. 000); 
║ коре ти на ж пеј од кора. – Склон те, 
људи, ове коре ти не од трупаца, сра мо та е 
да вође буду рас то вржене; ║ кору га ж 
‘кора од лубе ни це’. – Поку пи, ћеро, оне 
кору ге од боста на што су јели жете о ци у 
кабу љу па одне си сви ња ма нек пој ду.  

[корак] м. – Још корак, ђецо, па сти -
гок до гро ба, про ђе живот за трен ока. 

корак ну ти корак нем св ‘напра ви ти, 
учи ни ти корак’. – Утр ни јо се и није мого 
ни да корак не; ║ кора ча ти -ам несв пре -
ма корак ну ти, кора чи ти. – Кад она поне -
се тести ју с водом коса чи ма, кора ча пре -
ко поља ко офи цир; ║ кора чи ти кора чим 
св пре ма кора ча ти; в. бага те ли са ти; 

кор бач -ача м ‘бич’. – На вија ке ру има 
зго да у коју се тури кор бач да бид не при 
руци. 

[корен / корјен] м. – Кор јен је дуга -
чак десе так сан ти ма. 

коре ти се кори се несв ‘пре тва ра ти се 
у кору’. – Ува ти ова суво ви ца и поче њива 
да се кори те смо мора ли да е око па мо. 

кори сан -сна -о ‘кори стан’. – Кад је 
Жуту ља оте ли ла жен ско теле, при ђе баба 
те га нако мокр ог пову че за уве та и рече: 
кори сна! 

кори ти / коре ти -им нев ‘пре ко ре ва -
ти’. – Нашо си кога ћеш да кориш, ниси 
му за мали нокат; то ти је ко кад је коза 
коре ла овцу зато што е овца пре ско чи ла 
врзи ну, па јој се диго реп и виђе ло се стид -
но место, а кози реп стал но зако пр чен 
увис па њу није сра мо та. – Стал но ме мај -
ка кори ла па вели: виђи како е Ацо Бран -
чин сме ран и озби љан деч ко. – Стал но е 
мај ка мене, ваљ да ђе сам сред ња, кори ла: 
те што нисам ста ри ју сестру послу ша ла, 
те што мла ђу нисам одме ни ла. 

кори ти ти се -и се несв  ‘ кри ви ти се, 
вито пе ри ти се (обич но о дасци)’. – Ако 
згод но не уви тлиш даске, поче ће да ти се 
кори те и онда немаш вај де од њиг. 

кори то с ‘дрве на или каме на посу да 
из које се поји сто ка или хра не сви ње’. – 
Има мо ми и пле ка но кори то у коме пере -
мо веш; ║ кори тан це -ета с дем. – Додај 
ми кори тан це д-оку пам ђецу; в. рани ли -
ца. 

коров м ‘тра ву љи на, штет но биље у 
усе ви ма’. – Кишна годи на па не мош 
ласно да с-избо риш с коро вом. 

коро ваш м ‘неред’. – Немој те, ђецо, 
пра ви ти коро ваш по-кући, но сва ку ствар 
коју узме те, врат-те је на њено место. 

кор па ж ‘пред мет за ноше ње намир -
ни ца пле тен од пру ћа’. – Дави до ви ћи су 
умље ли д-испле ту мло го добре кото ба ње, 
цеге ре, кор пе и кое шта од пру шћа; изр. 
при ло шка ~ ‘кор па у којој се носи прилог`. 
– У при ло шку кор пу кад пође мо на-даћу 
обич но смо тура ли пога чу, гиба ни цу, ћасу 
бје лог мрса и пече ну коко шку; ║ кор пи -
ца ж дем. – Еве ти ова кор пи ца, трк ни у 
задру гу те узми кило соли, кило шеће ра и 
кило и по ексе ра баски ја ша, тре ба ју ђеду; 
║ кор пе ти на ж аугм од кор па. – Доњо он 
неку кор пе ти ну пуну некиг рка. 

кор пар -ара м ‘човек који пле те кор -
пе’. – Радо мир кор пар ми нуди јо два кото -
ба ња упо ла цене, ако му купим и цегер. 

кор тен зи ја ж бот ‘укра сно биље, цве -
ће Hydran gea’. – Рас цве та ле ми се кор тен -
зи је не може бити боље. 

кору га ж в. кора. 
кос м зоол ‘пти ца пева чи ца Tur dus’. – 

Више авли је у бршља ну косо ви напра ви -
ли гње зда и туј се наста ни ли, мили на иг 
чути у-зору кад запје ва ју, а пје ва ју и у 
сми рај дана, а мили на ти је поглед ну ти  
иг с про ље ћа кад изи ђу њини поле тар ци 
из гње зде та. 

[кос] кости анат ж. ~ у грлу; ║ коски -
ца ж дем ‘мала кост’. – Јео рибу и уда ви 
се с вои шном коски цом, једва се повра -
ти јо; ║ кошчи ца ж ‘и с т о ’ . – Ми тре -
шње једе мо с кошчи цом; ║ кошчи на ж 
пеј в. крти на; ║ кошчу ри на ж пеј аугм. – 
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Кад међу керо ве бациш кошчу ри ну на 
којој нема меса, они се поко љу, тако и међ 
људе уба це неки мамац и они се међ со -
бом кољу, а ови им деру кожу; ║ кок чи -
на ж аугм в. кошчи на. – Дову кло оно 
кери ште неку кок чи ну. 

коса1 косе ж ‘вла си’ – Кад јој је умро 
брат, она рас пле ла косу па нари че, камен 
би про пла ко.  

коса2 косе ж ‘алат ка за коше ње’. – 
Коса ти има рјез, јар ку, пети цу, па се грив -
ном при чвр шћи ва за коси ште, на коме има 
руку ни ца; коса ти се отки ва чакан цом на 
бакви ци, а оштри бру сом кои се држи у 
бру са ри с водом јел брус тре ба да бид не 
мокар.  

коса3 косе ж гео гр ‘пади на’. – Кад се 
налу њи ло небо од Овча ра, он зао ку пи 
овце низ ону косу нани же; ║ коси ца ж 
‘стра на, стр ми на’. – Оста до ше овце гор -
нак у коси ци, неће никуд за толи ко док се 
ја вра тим с изво ра; ║ коси на -ине ж ‘стрм 
терен, стр ми на’. – Вели њему Мило рад: 

ма не мош с трак то ром да поо реш ону 
коси ну, а Вла де каже да може ал на залаз. 

косач -ача м ‘човек који коси’. – Кад 
се на мобу иску пе коса чи, да ти је само 
ста ти па гле да ти од мили не, све дели ја до 
дели је; ║ косач ки -а -о ‘који се тиче коса -
ча’; ~ пје сма  ‘песма коју пева ју коса чи’; 
в. иску пи ти се, зави чај, раба џи ја.  

коса чи ца ж ‘маши на за коше ње’. – 
Наба ви јо Вла де коса чи цу, пре тут њи ектар 
до под не, иде за њом из-кора ка. 

косид ба ж ‘вре ме коше ња лива да’. – 
Земај ле се знао поре дак: кад косид ба пане 
у Петр ов пос, нема мрсни не. 

коси оц м в. косач. – Ене иг коси о ци, 
иду на вече ру пје ва ју ћи. 

косир -ира м ‘алат ка у обли ку дугог 
повије ног ножа за сече ње куку ру зо ви не, 
шибља’. – Кад нао штриш косир, ćечеш 
шаши ну ко ништа; [косити]   косим несв. 
– Немој те, ђецо, коси ти ђете ли ну док се 
не ишчи сти вре ме; ║ коше ње с гл. им.; в. 
врат, резак. 

коси ште с ‘дрве на држа ља са руко -
хва том, на коју се наса ђу је метал ни део 
косе’. – Нај љеп ша коси шта е пра ви јо 
Јеро ти је (в. 55/1, стр. 260). 

косник -ика м ‘гре ди ца која косо спа -
ја више рого ва у кров ној кон струк ци ји’. 
– Кад укро ви мо, ондак уки ва мо косни ке 
јел они ти шти те да кров не мож да с-усу -
че кад уда ре ветр о ви (в. 59/6, стр. 268). 

костр јет -и  ж ‘козја дла ка, тка ни на 
од козје дла ке’. – Кад од костр је ти начи -
ниш тор бу, нема јој изде ра. – Земај ле се 
од костр је ти тка ле тор бе, биса ге, покров -
ци, вре ће и то су биле ства ри кое нису 
има ле изде ра. 

костр је ши ти се костр је ши(м) се св 
‘при пре ми ти се за напад (о овну, петлу) 
или за одбра ну пили ћа (о квоч ки)’. – 
Костр је ши се Сто јан чин пје вац – оће да 
се поби је с оним Дарин чи ним. – Костр је -
ши се ко квоч ка. 
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кострут ж в. костри јет; ║ кострут ни 
-а -о ‘који је од костре ти, кострет ни’. – 
Кострут не покров це је има ла сва ка кућа. 
– Од кострут ни јег покроваца за воло ве 
нема бољиг; в. про че вље.  

котар -ара м а. ‘огра ђен про стор за 
сено’. – Котар ђе ђене мо сје на је загра ђен 
и тамо не мож д-уиђе сто ка; б. ‘огра ђен 
про стор за овце, тор’ – У кота ру нам љети 
бора ве овце.  

кота ри ца ж в. кор па. – У кота ри ци 
смо носи ли ужи ну ора чи ма. 

коти ти се -и(м) се несв ‘омла ђи ва ти 
се (о мач ка ма, керу ша ма)’. – Кад поч ну 
те мач ке ти не  да се коте, гле дај те шта ћете 
ш њима; в. око ти ти (се).   

котља ник -ика м в. чабре ник. – Додај -
дер ми котља ник да нас дво и ца поне се мо 
овај чабар с водом. 

кото бањ -ања ‘вели ка кор па са два 
руко хва та (уве та)’. – Жито смо носи ли у 
кото ба њи ма, међу-собом, и изру чи ва ли у-
кана те. 

котр ља ти -ам несв ‘пре ме шта ти пре -
вр ћу ћи, коту ра ти’. – Не мош ти то сама 
да котр љаш, поче кај часком да ти помог -
нем.   

котур м ‘дуг узан пред мет савјен у 
круг’; в. рас па са ти се, 

коц ка ж 1. ‘облик фабрич ки пре ра ђе -
ног шеће ра’. – Мене посла ла баша да ку-

пим кило шеће ра у коц ки; 2. ‘игра ње кара -
та у паре’. – Коц ка ти је грдан занат, дале -
ко га било, то ти је ђаво ља рабо та и велич -
ка гре о та. 

коц ка рош м ‘коц кар, хазар дер’. – Ђе 
има коц ка рош у кући, туј нак сре ће нема. 

кочаг -ага м ‘пре гра дак за телад у 
шта ли’. – Кад смо пушта ли теле из коча -
га, оно се раз и гра, гур не бабу и оба ли је и 
она ти, весел ни ца, уштук не у-руку. 

кочањ ка ж ‘део кли па куку ру за који 
оста не након кру ње ња’. – Земај ле смо 
кочањ ком зап тје ва ли вла ше, ондак ти је 
рет ко ђе има ло пам пу ра. 

кочет -и ж ‘гове ђа дла ка  ’. – Кад чеша -
ги ја мо гове да, на чеша ги ји оста не кочет, 
а наро чи то е има мло го кад се гове да 
лиња ју. 

кочо пе ри ти се -опе рим се несв ‘узно -
си ти се, гор ди ти се’. – Поче ло и оно не-
што да се кочо пе ри, а само што е из пеле -
на изи шло. 

кош м ‘уре ђај од даса ка над воде нич -
ким каме ном, у који се сипа жито за мле -
ве ње’. – Суне мо пун џак жита у кош и 
воде ни ца има посла до пред-зору (в. 26/1, 
тр. 78). 

кош! узв којим  се гове че тера у јарам. 
– Кош, Шаре; в. пали ца. 

коша ни ца ж ‘поко ше на лива да’; в. 
бели ти, раза сти ра ти.  

коша ра ж ‘»гра ђе ви на« за овце’. – 
Обич но е коша ра била од брва на или пле -
те на од пру шћа; ║ коша ри ца ж дем. – Ене 
иг тамо иза коша ри це, нешто се здо го ва -
ра ју. 

коша ти -ам несв ‘упре за ти воло ве у 
јарам’. – Кад год је ђедо Радо сав кошо 
воло ве, он се нај пр во окре не к исто ку и 
пре кр сти гово ре ћи: Помо зи, Боже! 

коше ви на ж в. коша ни ца – Не вре ди 
кра ве изго ни ти у коше ви ну, туј нак да 
набри зга ју неће. 

кошка ти се -ам се ‘беза зле но се под -
гур ки ва ти, спо ри ти се’. – Гле дам ја како 
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се они, кад иду из-шко ле, кошка ју ко јун -
чи ћи кад се игра ју на лива ди. 

кошни ца ж ‘кући ца за пче ле’. – Ђед 
Радо мир је имo чели њак у ком је држо 
кошни це а изме ђу њиг је гаи јо матич њак. 

кошта ти кошта (не)св ‘има ти вред -
ност, вре де ти’. – Код неке сор те људи да-
нас нај ма ње кошта образ; ~ се ‘при да ва -
ти себи посеб ну важност, држа ти се 
над ме но’. – А ти немо да се нешто кош-
таш и нећ каш него лје по и згод но кажи 
да оћеш и гото ва ствар; изр. ~-ло га гла ве 
‘коб на гре шка’. – И он ти се зале ти с 
мото ром да га пре стиг не и то га кошта 
гла ве, Бог да му душу про сти; ║ кошта -

ње с ‘цена нече га’. – Вели ко е кошта ње, 
у дана шње вре ме, шко ло ва ти ђецу, ал мло -
ги веле: оћу д-ошко лу ем дје те па нек 
кошта кол ко кошта. 

коштац обич но у изр. у ~ ‘начин рва -
ња’. – Рва ли смо се и у руке и у коштац, 
ал од сви југ је Сре тен бијо нај бо љи рвач, 
није му има ло рав на у целом Дра га че ву; 
в. рва ти се. 

кошту ња вац -вца м ‘тврд орах који 
се тешко чисти’. – Добро рађо онај ора у 
јару зи, ал бијо кошту ња вац, нисмо има ли 
неке вели ке вај де од њега. 

 кошу ља ж. – Досле су носи ли људи 
тежа но ве кошу ље, рет ко ко е имо памуч -
ну; ║ кошу љи ца ж 1. дем од кошу ља. – 
Саши ла сам ђеци кошу љи це да се поно ве 
за Госпо ђин дан; 2. ‘посте љи ца’; в. поме -
ти на; ║ кошуљ чи на аугм пеј од кошу ља. 
– Скин де ту кошуљ чи ну д-опе рем, виш 
да  е  сва побје ље ла од зно ја; ║ кошуљ че 
-ета с дем. – Изве зла уну ку кошуљ че па 
јој дошо ко цвет у лива ди. 

кошу ља ра ж ‘мот ка, обра ми ца на 
којој се носи рубље на испи ра ње’. –  Сад 
се не носи веш у поток на кошу ља ри, нит 
се пере пра кља чом, ко некад. 

кра бар -бра -о ‘хра бар, јуна чан’. – На 
спо ме ну Петро вом у Лиси је све о њему 
каза но: „Овај биљег пока зуе кра бро га вои -

ни ка ... слу жио вер но 3. г. при вла да ни ју 
кња за Алек саан дре“.  

кра ва ж ‘одра сло жен ско гове че’. – 
Рет ко која е сељач ка кућа била без бар 
дви је кра ве; ║ кра ви ца ж дем од кра ва. – 
Она нај мла ђа кра ви ца тра жи бика; ║ крав -
че -ета с. – Одга и ла Сто јан ка Мило ми ро -
ва крав че ко бол бо на; ║ кра ве ти на ж пеј 
аугм од кра ва. –  Оџо гља ви ла ова кра ве -
ти на, нема од ње вај де, више пој де но што 
дад не; ║ кра вљи -а -е/о ‘који је од кра ве 
(мле ко, сир)’. – Кад ски не мо кај мак, ми 
јопет под мла чи мо оно кра вље млје ко, 
тури мо мају и пра ви мо сир. 

кра ви ти се кра ви(м) се ‘ота па ти 
нешто што је зале ђе но, смр зну то’. – Иди, 
ћеро, доне си оне зале ђе не кошу ље с лен -
ке вође поред шпо ре та, нек се туј кра ве. 

кра вља ча ж ‘дрве ни суд за мужу’. – 
Џаба ти кра ва која дад не пуну кра вља чу 
млје ка па се рит не те га про спе.  
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кра до ми це прил ‘кри шом’. – И глам 
ја како се он изву че кроз про зор од оне 
куч ке и кра до ми це кроз жито побе же она -
мо Грмо ви ма. 

кра дуц ка ти в. кра сти.  

[крађа] ж. – Ко кре не у кра ђу, њега е 
ђаво узо под свое; изр. ~ ђевој ке ‘женид -
ба без бла го сло ва роди те ља девој ке’. – 

Он је укро ђевој ку, а у кра ђи бијо његов 
брат и чича; ~ бар ја ка. – Бар јак тар кад 
отку пи оки ћен бар јак, пази га од кра ђе, 
да му га ко не укра де па потље мора јопет 
да га отку пљуе. 

кра и ка ж ‘почет ни или послед њи 
одре зак од хле ба, окра јак’. – Не може баба 
кра и ку јел је обе зу би ла. – Ова наша ђеца 
се стал но оти ма ју ко ће да здом ча кра и ку.  

крај кра ја м 1. ‘завр ше так нече га, крај 
дога ђа ја’. – На кра ју кра е ва дођо смо дон -
ле; 2.а. ‘пре део, област’. – Кад им је скре -
со све како јес, бијо е то поче так њего вог 
кра ја, па е моро да под ви је шип ке и д-иде 
у род ни крај. – Нисам ти ја никад дола зи -
јо у овај ваш крај; б. ‘поло жај, ста тус’ у 
изр. поста ви ти, сести у гор њи ~. – У гор -
њи крај собре ćеда кум; ║ кра јић -ића м 
дем; в. сар џа да; ║ кра и чак -чка ‘окра јак’. 
– Беше осто кра и чак муру зни це и зало ги -
чак сир ца, тек толи ко да се зало жим мено. 

крај ни ца ж ‘први одре зак од труп ца 
који се стру же’. – Расто ве крај ни це има ју 
бје љи ке, од њиг мош вако нешто да скле -
паш, а пра ва јапи ја ти је срчи ка. 

крај пу таш -аша м ‘спо ме ник ван гро -
бља, поред пута’. – Кад вој ник поги не у 
рату и не зна му се гроб, ондак му род би -
на спо ди же каме ни биљег неђе спо ред 
пута.  

кра кер кра ке ра м ‘без ал ко хол но, осве -
жа ва ју ће пиће’. – Ондак ти је по ваше ри -
ма од безал ко кол ни јег пића има ло само 
кра ке ра и кабе зе. 

кра ко ви -ова м ‘два луч на при рут ка 
изме ђу руде и јасту ка на волуј ском коли -
ма’. – И руду и кра ко ве Добри вое иша ро 
истим боја ма ко цела кола. 

крамп м ‘алат ка за копа ње твр де 
земље и крче ње’. – Крамп ти је с јед не 
стра не коно ужи будак, а з дру ге шиљат. 

кран гла ж ‘реве ри’. – Смо та чичу 
Рада за кран глу од џоке, вако с оба дви је 
руке и згод но га попо ди же од земље и 
вели му: ако то још јам пут учи ниш, поби -
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ћу те у ову кал др му до коље на, раз у меш 
ти мене шта кажем ја тебе (7: 71). 

кра сно пис м ‘вешти на лепог писа ња’. 
– У оно вре ме смо маом били непи сме ни, 
ал је биво пође ко ји писар кои је имо кра -
сно пис да се не мош нагла ти, кад га зако -
пр чи ко вези ља везак. 

кра со та -оте ж ‘лепо та, диво та’. – 
Уцве та ли вот ња ци, кра со та и љепо та у-
Бога. 

[красти] кра дем несв. – Само немој те 
кра сти и лага ти, нипо што, макар да би 
гла до ва ли; ║ кра дуц ка ти -ам дем ‘кра сти 
пома ло’. – Ја сам, бре, људи, мишљо да 
ви кра дуц ка те по мено, кад ви кра де те, 
бре, на ангро; ║ кра дуц ну ти кра дуц нем 
св п ре ма кра дуц ка ти. – Изве штио се и 
он па зна ђе да кра дуц не, а да га одма не 
уло ве. 

кра так крат ка -о ‘мале дужи не’; често 
у изр. ~а / дугач ка запи ња ча ‘мања дрве -
на напра ва која се увла чи у отвор на пред -
њем вра ти лу раз бо ја и фик си ра га’. – Ово 
ти је вође крат ка запи ња ча, а ова дугач ка 
иде у зад ње вра ти ло. – Дуга коса, крат ка 
памет. – Крат ки дан ци а дуги кона ци. 

кџа ти кчам несв ‘кашља ти због пре -
хла де’. – Ово дје те кча, сво се поцје па, 
кувај де му теј. 

кра ти ти кра тим несв пре ма скра ти -
ти, пре кра ти ти. – Јазук ти је кра ти ти 
таку јапи ју; ║ крат ну ти -нем св ‘мало 
скра ти ти’. – Крат ни дер ми за два прста 
ову баски ју. 

крат ко вјек -овје ка -о ‘који је крат ког 
века’. – Ови Доста ни ћи су ти дуго вје ки 
ко гавра но ви: ћера ју до сто те, а ми, јопет, 
дошли крат ко вје ки, рет ко ко пре са ми ти 
пре ко седам де сет. 

[крв] крви ж. – То је вазда било жед -
но љуц ке крви; ║ крвав -а -о обич но у 
изр. ~е руке ‘уче шће у зло чи ну’. – Крва ве 
руке не мош опра ти, а когој иг је окр ва -
ви јо – у кући се са сре ћом поздра ви јо. 

крва ви ти крва вим несв ‘маза ти 
крвљу’. – Зави дер тај прс, немо да крва -
виш посте љу. 

[крварити] крва рим несв ‘про ли ва ти 
крв’. – Кад су га рани ли, крва ри јо е све 
док га нису пре ви ли у оној пољ ској бол -
ни ци. 

крвља ти -ам (не)св ‘мно го и хала пљи -
во јести’. – Пола ко, чове че, кумим те Бо-
гом, шта то крвљаш ко да си из гла ди изи шо. 

крв ник -ика м ‘неми ло ср дан, окру тан 
човек, џелат’. – То су крв ни ци, оси ли ло 
се то па мисли да ће довје ка; ║ крв нич ки 
прил ‘окрут но, неми ло срд но’. – Оспу они 
нако крв нич ки пали ти и жари ти, не гле да 
ни да л је мла до, да л мато ро но сати ре 
све редом. 

крво лок -оло ка м ‘крво пи ја, човек-
звер, душма нин’. – Тај ти је бијо ознаш, 
крво лок један, дале ко му лепа кућа; ║ 
крво ло чан -чна -о ‘који се пона ша као 
звер’. – Каже Јово одо нуд из Попо ви ћа 
код Кра ље ва да е неки Торо ман, удбаш, 
бијо крво ло чан; ║ крво лоч но прил ‘звер -
ски’. – Оно што су ради ли нашим рођа -
ци ма у Гра ди ни је крво лоч но.  

крди са ти се крди шем се св ‘про па -
сти, поче ти неста ја ти’. – Крди со ми се 
вот њак, морам на зиму да га вадим, па ћу 
да поси јем на про ле ће јари цу. 

крдо с ‘гру па, мно штво гове да, коња’. 
– Ондак су ти Јако вље ви ћи има ли крдо 
гове да, па кад иг попу шта ју по лива да ма 
– бија ше мили на поглед ну ти. 

кре ве љи ти се кре ве љим се несв ‘руга -
ти се неко ме кри ве ћи уста’. – Шта се кре -
ве љиш који андрак? 

кре де нац -енца м ‘кухињ ски орман с 
фио ка ма и заста кље ним вра ти ма’. – Поли -
це на кре ден цу укра си мо екла ним или 
везе ним чип ка ма, па поре ђа мо чаше, 
шоље и кое шта. 

кре зен те ма ж бот ‘баштен ско цве ће, 
хри зан те ма, Chri sant he mum’. – С јесе ни 
уцвeтају кре зен те ме ко кити на. 
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кре зо -а м ‘човек који има про ре ђе не 
зубе’. – Овај мој кре зо каже да још има 
доста зуба и да му не вале они који су га 
оста ви ли;  ║ кре зав -а -о ‘који нема поко -
ји зуб’. – Мло го рано е осто брез зуба те 
нако кре зав почо да шушка кад при ча. 

кре ја ж зоол ‘пти ца из поро ди це вра -
на Gar ru lus glan da ri us’. – Кре ја кре шта -
њем оба ве шта ва вами ли ју да је у бли зи -
ни непри ја тељ, ал умијe да мити ра дру ге 
тице, рани се буба ма, ćемен ка ма, воћ ка -
ма а посла сти ца јој је жир; изр. Окрeће ко 
кре ја.   

кре кет м ‘огла ша ва ње жаба кре ке та -
њем’. – Одо нуд од Jезерине се сва ке вече -
ри чуе кре кет жаба. 

кре ке та ти крекеће[м] несв ‘огла ша -
ва ти се кре ке том (о жаби)’. – Чим нами не 
про ле ће, жабе поч ну кре ке та ти; ║ кре ке -
та ње с гл. им. – Сва ко вече се чуе кре ке -
та ње жаба из Jезерине. 

крек ну ти крек нем св ‘огла си ти се 
при ли ком хва та ња (о петлу)’. – Крек ну 
пје вац: видим ја да ће да бид не добра 
вече ра; в. тазби на. 

кре мен -ена м ‘врло тврд камен за кре -
са ње ватре’. – То ти је кре мен камен, о 
њега  кад   уда риш чак ма ком,  ćев не  вар -
ни ца. 

кре па ти -ам св ‘црћи, лип са ти, уги -
ну ти’. – Оно јес јазук што е кре по наки 
коњ, ал  у  њего ву гла ву, нек сте ви живи 
и здра ви. 

кре са ти кре шем несв ‘сећи лисна те 
гра не дрве ћа ради исхра не сто ке током 
зиме’ – Оти шли нам људи у-брдо, реши -
ли данас да кре шу лисник; ║ кре сну ти -
нем св а. ‘иза зва ти искру уда ром у камен 
или метал’. –  Кре сни дер тим чак ма ком 
да запу ши мо по јед ну: б. ‘пали ти шиби -
цу’ – Кре сни де ту шиби цу те запа ли ве-
њер. 

кре си во с ‘комад гво жђа елип са стог 
обли ка којим се кре ше о камен и тако иза -
зи ва вар ни це’. – С кре си вом уда риш по 

кре ме ну и кре мен баци вар ни цу на труд 
кои при мак неш уз кре мен и запа ли га, 
после ш њим палиш цига ру.   

кре ста ж ‘изра сли на на гла ви коко шке 
или петла’. – Сва кој коко шки се гор нак 
на гла ви види кре ста, сем ћуби, њој зи пер -
је сакри ло кре сту. 

кре тан крет на -о у изр. крет но и 
некрет но (има ње). – Пре пи со мој ком ши -
ја све крет но и некрет но сину, а ја му ве-
лим да е севи јо, нек саче ка док дође на 
ред, очас то може да се про брц не. 

кре ца ж ‘чен(е), део гла ви це белог 
лука’. – Ништа здра ви је нема од бје лог 
лука, ако сва ки дан пој деш двје-три кре -
це, не бој се гри па.  

креч м ‘гра ђе вин ски мате ри јал доби -
вен пече њем каме на’. – Иску пи мо овог 
кре чов ња ка каме на и ондак то сло жи мо 
вако у кре ча ну и  ложи мо з-дрви ма дан и 
ноћ док се онај камен не испе че. – Јам пут 
пошо Дра га че вац са сином у Чачак, поће -
ра ли пуне кана те кре ча на пијац, и кад је 
било на Кара у ли, љуљ не киша и онај креч 
поч не да пуши, а онај мали пита оца: тале, 
шта овај креч може да тули кад га вода 
вако пали.  

кре ча на -ане ж а. ‘пећ у којој се пече 
креч’. – Кре ча ну смо маом копа ли у-оба -
ли, у њу сло жи мо камен на свод, а доље 
под-оба лом се оста ви отвор куди је уба -
цу еш дрва; б. ‘јама у којој се гаси испе -
чен креч’. – Кад се креч испе че и ола ди, 
онда га у кре ча ни у коју наспе мо воде 
гаси мо. 

кре чи ти -им несв ‘нано си ти на зидо -
ве пре маз од белог или боје ног кре ча раз -
ре ђе ног водом’. – Сва ке годи не за-сла ву 
и обе ти ну кре чи мо кућу; ║ кре че ње с гл. 
им. – Имам добру чет ку с дршком којом 
оба вља мо кре че ње. 

кре чов њак -áка м ‘креч њак’ – Нај бо -
љи камен кре чов њак ти је у Рти ма, од 
њега кад испе чеш креч, нема бољи.  
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кре штав -а -о ‘про до ран, пискав’. –  
Има ди ја ше Олга Обра до ва нако кре штав 
глас, а бија ше мало потвр да на уве ти ма 
па гла сно кре шти. 

кре шта ти -им несв ‘огла си ти се кре -
шта вим гла сом’. – Пола ко бре, чове че, 
шта кре штиш, нисмо глу ви. 

[крив] кри ва -о 1. – Крив ко гуда ло; 
2. ‘сакат, инва ли дан’. – Сло мио ногу кад 
је бијо мали, нису му згод но наме шти ли 
и оста му кри ва целог живо та; ║ кри во 
прил а. ‘погре шно, како не тре ба’. – Он 
стал но оће кри во, а пра во не ни кад му се 
омак не; б.  ‘непра во; неза до вољ ство не-
ким чином’. – Пје ва ше Љепа: Рав но поље, 
кри во ми је на те, што мој дра ги оти де 
низа те.  

кри ва и ца ж ‘посто ље од два закри -
вље на дрве та међу соб но пове за на тал па -
ма које сто ји на запре жној дво ко ли ци за 
вучу џако ва у воде ни цу’. – Нашо Мла до -
мир јаси ку у оба ли, закри вље на, не мож 
да бид не љеп ша за кри ва и цу. 

кри вак м а. ‘крив мушки пол ни ор-
ган’. – Кад то чу, Перо се избе чи, зацр ве -
ње се и вик ну: Еве ти га кри вак и пока за 
му лакат; изр. кои ~ ‘зашто, који ђаво’. – 
Шта се дереш кои кри вак, нико није же-
љан твое дре ке; б. ‘нешто кри во’. – Како 
не нађе ништа пра ви је и боље но доње тај кри -
вак. 

кри ваљ м ‘погу рен човек’. – Нема у 
селу више омла ди не, оста ли само кри ва -
љи вако ко ја. 

крив да ж ‘неправ да’. – Ако прав да не 
пома же, крив да неће помо ћи. – Прог на ла 
га крив да.   

кри ви ти кри вим несв ‘опту жи ва ти 
неко га, тере ти ти’. – Немо њу да кри виш, 
ништа она није кри ва; ~ се ‘дера ти се, 
ври шта ти; панич но се огла ша ва ти (о 
живо ти ња ма)’. – Поче да се кри ви ко оно -
мад оно јуне што се про кри ви ло кад га е 
во наби јо на-рого ве. – Чујем ја да се кри -
ви јуне у шта ли, ја тамо: бик се одр је ши -
јо и пра ви дар мар. 

кри во клет ник м ‘осо ба која се кри во 
закли ње’. – Кри во клет ник навла чи про -
кле ство на кућу сво ју јел је каза но да се 
не кунеш ни небом ни земљом но да гово -
риш само исти ну. 

кри во нос -оно са -о ‘који има крив 
нос’. – Наи ђе онај кри во но си Аћим и вели 
да ће да се зара ти. 

кри во ус -оуста -о ‘који има искри вље -
на уста’. – Откад га зака чи онај шлог, оста 
мено кри во ус. 

кри во ши ја ж ‘осо ба искри вље ног 
вра та’. – Ма нисмо ни ми без кри во ши ја.  

кри ву дав -уда ва -о ‘изу ви јан, искри -
вљен’. – Онај пут нави ше њиним кућа ма 
дошо кри ву дав, све иде уз оно брдо нако, 
како би казли, на цик-цак. 

кри ву да ти -ам несв ‘одсту па ти од 
прав ца при ходу’. – Нешто ми ђедо кри -
ву да оздо уз лива ду. 

кри жов њак -ака м ‘терен који се 
састо ји од кртог сло је ви тог каме на’. – У 
оном кри жов ња ку, чове че, спо ди го вино -
град да га нема у око ли ни. 

кри ја ж ‘деч ја игра скри ва ња’; в. увр -
ља ти. 

кри ју ћи прил в. кри ти. 
кри ла с мн ‘дру ги дан сла ве’. – Ми и 

на кри ла има мо гости ју мено мање но 
први дан сла ве. 

кри ло с кри ла / кри ле та 1. ‘део тела 
пти ца помо ћу кога лети’. – Бацио камен -
чић и сло мио пиле ту кри ло; 2. ‘мај чи но 
окри ље’. – Сва ком ђете ту е нај љеп ше у 
мај чи ном кри лу; ║ крил це крил ца / крил -
це та с дем од кри ло. – Она е нај во ље ла д-
огло ђе пече но пиле ће  крил це. – Ја само 
огло до она два крил це та; ║ кри лат кри -
ла та -о ‘који има кри ла’. – И пат ка је кри -
ла та, ал не лети ко ласта. 

[крити] кри јем несв; изр. пити па ~; 
в. вала-баш, трум би ти; ║ кри ју ћи прил 
‘кри шом, кра дом’. – Ништа горе нема кад 
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из куће неко издае па кри ју ћи изне се ђа 
балон раки је, ђа џак пше ни це, ђа ово и 
оно; в. зару чи ти. 

кри шка ж ‘кома дић исе чен из веће 
цели не (да би се могао поје сти)’. – Кад 
уси ри мо, ми сир ćече мо на кри шке, сла -
же мо иг у чабар и узгред но соли мо; ║ кри -
шки ца / кри шчи ца ж дем. – Стал но е 
мама, кад неком наме ри кило сира, наба -
ци ла јед ну кри шчи цу да бид не поја ко, јел 
је гро та, дале ко било, заки ну ти на мери; 
║ кри шке ти на ж пеј. – Ка[д]-си оćе ко 
тол ку кри шке ти ну лубе ни це, мого си узе -
ти и оно што си оста вио мене.  

кри шом прил в. кри ју ћи. – Ишли ови 
за њима кри шом, али су им се они у шуми 
брзо изгу би ли. 

кркан лук -анлу ка м ‘пре те ра на гозба, 
жде ра ње’. – Ма баци ћора ва посла, то није 
била гозба него кркан лук, једва из ноћи 
иза ђок кол ко сам се пре јо. 

крка ти кркам несв ‘хала пљи во и 
обил но јести’. – Кркај, бабин соко ле, ти 
тре ба да растеш. 

крка че прил, об. у изр. на крка че ‘на 
леђи ма’. – Ондак му паде на-ум како га е 
чиле носио на крка ча ма са сабо ра кад је 
бијо дје те, па како му е купи јо кра кер и 
кое шта. 

крке ња ча ж ‘леђа, кич ма’. – Пову ри, 
потег ни,  зап ни  – пуче  крке ња ча  од  те-
ре та. 

кркља ти -ам несв ‘тешко гла сно диса -
ти’. – Нисам ноћас ока скло пи ла, овај мој 
Дра ган кркља, реко би га неко коље по 
целу бого вет ну ноћ. 

крк ну ти -нем св ‘заби ти’. – И кажу 
људи како су ти Шип та ри неком весе лом 
Ђор ђу Мар ти но ви ћу крк ну ли, оздо, вла -
шу у утро бу и иćе кли му дроб. 

крлак прил об. у спо ју на крлак ‘боч -
но, постран це’. – Она вра тан ца оста ла 
уска да не мош ласно да про ђеш док се 
не окре неш на крлак. 

крле жа ж в. крџа 2. 

крљуш -ушти ж ‘љуспи це на телу 
рибе, крљушт’. – Ми смо за Никољ дан 
ски да ли крљуш с рибе чеша ги јом. 

крма у ка ти / крме у ка ти -аучеш несв 
‘жало сти во се огла ша ва ти, при гу ше но 
пла ка ти’. – Немој туј нак да крма у чеш боз 
ништа. – У вебру а ру ти се маче ти не паре, 
про би ше уве та крма у ка ју ћи; в.доса ди ти. 

крма ча ж ‘жен ка сви ње’. – Опра си ла 
ми крма ча три не сто ро; ║ крма чи ца ж дем. 
– Изгле да ми да она шаре на крма чи ца 
иште вепра; ║ крма чи на ж аугм пеј; в. 
иља ди ти се; ║ крма чен да ж ‘и с т о ’ . – 
Јопет она крма чен да про ва ли ла огра ду и 
оти шла у зијан. 

крмез м ‘прах там но цр ве не боје’. – 
Про бај да ми нађеш мено крме за, шће ла 
би д-ова р бам пре ђу у крме зли боју; ║ 
крме зли непр ом ‘там но цр вен, који има 
боју тру ле вишње’. – Испле ла сам ђеци 
по прслук крме зли бое, испа ли мло го 
личи ти. 

крмељ м 1. ‘отвр дла слуз у угло ви ма 
очи ју после спа ва ња’. –  Иди те с-уми и 
поски дај те крме ље с очи ју; 2. ‘сла бо, оро -
ну ло чеља де’. – А ми оне мо ћа ли скроз – 
два крме ља, ишчи ље ла сна га, дје те мое;   
крме љив -ељи ва -а 1. ‘неу ми вен, неу ре -
дан, аљкав’. – Што си тако крме љив, иди 
с-уми; 2. ‘сла бу њав, оне мо ћао, изнемо-
гао’. – Баба би још да пора ди, ал је крме -
љи ва па јој башча сад дошла дале ко; ║ 
крме љи во прил. – Ради он још поне што, 
али све крме љи ви је. 

крме ља ти -а(м) несв 1. ‘доби ја ти 
крме ље’. – Ово ми дје те нешто крме ља 
ова два дана; 2. ‘ради ти с муком, напо -
ром’. – Још пома ло крме љам, вели ђедо, 
мено око куће и чекам позив озго, д-идем 
она мо код-бабе.   

крме љу ша ж ‘ста ра, немоћ на жена’. 
– Само да ми би да дође она моја крме -
љу ша, из бање, па ћу ласно. 

крме на дла ж ‘месо око кич ме зајед но 
са коском’. – Бац де коју крме на длу у ти-
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гањ да з-бра том мезнем и да попи је мо по 
чашу вина. 

крн ти ја ж ‘ста ра, неу по тре бљи ва 
ствар, обич но маши на’. – Наба ви јо Радич 
неку иза ба ну крн ти ју, није ни за шта, по 
цео дан леже под оном бата љу гом и не-
што чпе ља ју, бак сем попра вља ју. 

крњ крња -о ‘коме је нару ше на цели -
на, од чега је нешто одло мље но’. – Дошло 
ми нека ко крњо: сви ми се иску пи ли за 
Божић, ал нај ста ри ја уну ка није могла да 
дође. – Шта си то ура ди јо те ти је крњ 
бар дак; ║ крњав -ава -о ‘који је окр њен, 
од кога је нешто одло мље но’. – Скло ни 
тај крња ви тањир, немо да га изно сиш 
пред госте. 

крња так -тка м ‘одло мљен, окр њен 
део зуба’. – Тре бо си д-изва диш тај крња -
так, то зуба ни виђе ло није. 

крњи ти се крњи се несв ‘нару ша ва ти 
се, сла би ти’. – Бога ми, дје те, крњи се 
здра вље, мош мено да при кр пиш, ал то 
ти је све од данас до-ćутра. 

кров кро ва м ‘покрив ка на кући’. – 
Расте кућа, још мало ће сти ћи до кро ва; 
изр. ~ над гла вом ‘уто чи ште’. – Вала Богу, 

ђецо, сад има те сви кров над гла вом, сад 
се Богу мол те и зап ни те, бор те се, ко ради 
– Бог не бра ни; ║ кро вић -ића м дем хип. 
– Јеси ли виђо каки је кро вић начи ни јо 
Радо мир изнад кошни ца; – Мло го зго дан 
кро вић на буна ру начи ни ли Ника и Дра -
го; ║ кров ни -а -о ‘који се тиче кро ва’ – 
Земај ле се пра ви ле баџе, ово сад изу ми ли 
кров не про зо ре; изр. ~-а гра ђа ‘гра ђа од 
које се режу еле мен ти за кров ну кон струк -
ци ју’. – Наша шума пове ре ти зна, па смо 
кров ну гра ђу купи ли у Мила то ви ћи ма од 
неког Ћур чи је: зре ла лужња ко ви на, не 
могу дозем ке ласно д-опа шу дво и ца; ║ 
кро ви на ж пеј ‘стар, про пао кров’. – А 
она кро ви на на качар чи ни само што му 
није кљок ну ла; ║ кров чи на ж ‘и с т о ’ . – 
Наџо ге ри јо неку кров чи ну, ко да му е пед 
међу очи ма, ништа грђе нисам виђо. 

кро ви на ж ‘бујад, папрат којом се нај -
че шће покри ва ју коли бе’. – У лива ди спо -
ред боста на начи ни јо тато коли бу и 
покри јо е с кро ви ном и туј смо ти ми ђеца 
пре ко дана, а он ноћи, чува ли да нам ко 
не покра де лубе ни це. 

кро ви ња ра ж ‘гра ђе ви на покри ве на 
кро ви ном’. – Биле ти ондај кро ви ња ре, 
кро ви ном покри ва то, ко што е сад она 
Бог да но ва коша ра, горе у Сави ној води.   

кро пи ти кро пим несв ‘прска ти воће, 
повр ће’. – Баба пото пи копри ве у-воду у 
неку буре ка њу и после четрес дана с оном 
чор бом кро пи кое шта у башчо ван лу ку, 
зеле не јој се уćе ви ко окри јек. 

кроп ња ж ‘прска ње повр ћа, воћа, 
вино гра да пре па ра ти ма за зашти ту’; в. 
спи ра ти / спра ти; ║ кро пе ћи -а -е ‘којим 
се кро пи, прска’; в. запра ши ва ти, кан та.  

кроф на ж ‘колач, пеци во од ква сног 
тесто прже но на уљу у тига њу’. – Пржи 
тета оне кроф не, а нама пљу шти вода на 
уста, не може мо ласно д-ишче ка мо ка-ће 
да поста ви. 

кро чи ти кро чим св ‘ући, зако ра чи -
ти’. – Кад он то рече, Слав ко пла ну и 
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узвра ти му: слу шај, каже,  немо да си 
ми кро чи јо на има ње, с таким несо јом 
нећу д-имам посла. 

кро шња ж ‘гра не на дрве ту’. – Имо е 
вели ку кро шњу, ал гра не поче ле да се 
суше;  ║ кро шњав -а -о 1. ‘који има вели -
ку кро шњу’. – Нијед но дрво није било 
кро шња во ко наш дуд, пру жи јо гра не до 
по авли је; 2. ‘вели ког сто ма ка’. – Про зва -
ли га Кро шњо зато што е имо кро шњав 
сто мак, реко би је тру дан. – Она моја снај -
ка, вала Богу, јопет кро шња ва, ако Бог да 
– ско ро ће још јед но уну чен це. 

кро шњо -а м ‘човек вели ког сто ма -
ка’. – Шта ти је онај кро шњо све испри чо 
док сте ишли из задру ге? 

крпа ж 1. ‘пар че тка ни не’. – Узми 
крпу те окре ни плек у вру ни, пази да се 
не опр жиш; 2. ‘нека рак те ран човек кога 
упо тре бља ва ју као крпу’.– То чове ка виђе -
ло није, обич на крпа, само што ш њим 
још не бри шу гузи цу, како му сви ра ју, он 
тако игра; ║  крпи ца ж дем. – Кад иску -
пиш доста крпи ца, може мо д-изат ке мо 
крпа ру за код ник; ║ крпе ти на ж пеј. – 
Нађ де ми неку крпе ти ну, тре ба ми кад 
пре ла жем лам пек.  

крпа ра ж ‘про стир ка, ста за на поду 
од крпа’. – Иза тка ла Сто јан ка крпа ре, 
знаш кол ко јој соба љеп ша. 

крпа ти се крпам се несв ‘реме ти ти, 
ква ри ти одно се’. – Мло го су се згод но 
сла га ли, ал од оно мад се поче ше нешто 
крпа ти. 

крпа џи ја м ‘молер’; в. молер. 
крпеж м ‘тешко саста вља ње кра ја с 

кра јем, мука, сиро ма штво’. – Шта да ти 
ка[же]м, дје те, живи смо и здра ви, вала 
Богу, а за дру го – не вали нам крпеж. – 
Ми  ћемо скр пи ти нека ко, а ако ни то не 
мог не мо – ми ћемо трпи ти, све по оној: 
крпеж – трпеж. 

крпе ња ча ж ‘лоп та од ста рих крпа’. – 
Ондак смо ти ми пра ви ли крпе ња че од 

ста риг чара па и кое ка киг крпа и ш њима 
се игра ли. 

крпи ти -им несв ‘попра вља ти ста ру 
оде ћу, обу ћу, и вра ћа ти је у функ ци ју’. – 
Ондак смо ти крпи ли сва ку аљин ку, ваља 
за сва ки дан. 

крс крста м 1. ‘крст’. – Оно мад на 
Крстов дан пје ва ше сав народ у-цркви: крс 
је сила и зна ме ње, крс је спа се ње;  ║ 
крстић -ића м дем. – Еве наба ви јо ти ђедо 
крстић, стал но га носи око-вра та, он ће те 
чува ти од зло га; изр: Бежи ко ђаво од 
крста; ║ крстас -ста -о ‘који је у обли ку 
крста’. – Темељ зида не цркве је крстас; ║ 
крсни -а -о ‘који се тиче крста, који се 
одно си на крст’; изр. осе ни ти се ~-им зна -
ком ‘ста ви ти крсни знак на себе, пре кр -
сти ти се’. – Онај кукав ни Ристо нако ма-
тор н-уми је да тури крсни знак на се, но 
нешто маше, Боже му про сти, ко да ћера 
муши це; ~-о име ‘крсна сла ва’. – Когој је 
Србин и срп ско га рода он има крсно име 
кое је насле ди јо од ђедо ва, ко што ми има -
де мо Све тог Нико лу; 2. ‘рас кр сни ца путе -
ва ’; в. рас кр сни ца. 

крста анат ‘лум бал ни појас’. – Нешто 
нану уши ну ло у крста, живиг мука се 
наму чи. 

крста ча ж ‘дрве ни крст који се носи 
на челу погреб не повор ке’. – Кад неко 
умре, испред меи та иду маом уну чад и 
носе крста чу и пана и ју до-гро бља. – При -
ча ми човек отуд од Бра ни че ва, оно мад 
на ваше ру, да тамо кода њиг нека будал -
чи на поче ла да руши олта ре и да ски да 
крсто ве и каже бац те те крста че, Боже ме 
про сти. 

крсти на ж 1. ‘коли чи на од 13 или 15 
саде ну тих сно по ва осно ве крста’. – Кад 
пожње мо и пове же мо јечам, ми ондак 
потр па мо сно по ве у крсти не да се добро 
ису ше, а ако би пала киша, клас не мож 
да заки сне; 2. ‘даске ско ва не у обли ку 
крста које се ста вља ју у кацу да не пото -
не џибра’. – На џибру од маџар ки која се 
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пече тек тамо пред-про ле ће тури се крсти -
на да се не пре вр не. 

крсти ти (се) крстим (се) несв а. ‘оба -
вља ти обред, све ту тај ну крште ња’. – У 
неђе љу ћемо, с Бож јом помо ћи, да крсти -
мо мое уну че, па дођи да се зај но помо -
ли мо и да се пого сти мо; б. ‘осе ни ти се 
крсним зна ком’. – Сва ко јутро се моја 
баба пред ико на ма крсти ла, а ђедо кад гој 
нешто поч не да ради и јопет кад завр ши 
посо; ║ крште ње с гл. им. – Били смо у 
неђе љу Вићен ти је вом ђете ту на крште њу, 
ни кад га е поп пота по у-воду није запла -
ка ло; ║ кршта ва ти кршта вам несв пре ма 
крсти ти. – Кад је наи шло ово зло вре ме, 
мло ги су кри ју ћи кршта ва ли ђецу. 

крсто но ше ж мн ‘лити је’. – Земај ле о 
обе ти ни поп иде напред, а за њим крсто -
но ше кроз цело село, од запи са до запи са 
ђе се чита ју моли тве, а откад се то измо -
ђе, поче село да нам пусти.  

крти на ж ‘месо без кости ју’. – Узми 
ти, бла го баби, ову крти ну, ти тре ба да 
растеш, а ђедо нек огло ђе ту кошчи ну. 

крти ца ж зоол ‘гло дар бубо јед која 
копа под зем не кана ле а на повр ши ну 
изба цу је земљу пра ве ћи кртич ња ке, Tal -
pa euro pa ea’. – Веле да е крти ца кори сна, 
ал џаба ти било ако се усе ли у авли ју, ил 
на-гро бље, све ти нагр ди с оним кртич -
ња ци ма. 

кртич њак м ‘гоми ли ца земље коју 
крти ца изри је на повр ши ну земље’. – Усе -
ли ла ми се крти ца у лива ду и напра ви ла 
кртич ња ке да Бок сачу вај. 

круг м ‘дрве ни покло пац (за чабр о ве), 
кру жно уоб ли че на даска којом се при ти -
ску је гру да сира да се оце ди’; в. груд ња -
ча, одо згор, сира ли ца (в. 107/1, стр. 647).  

кру жок -ока м ‘мањи затво рен круг 
људи који се бави раз ма тра њем неких про -
бле ма’. – У Јањи ћа шта ли су се кри ју ћи 
оку пља ли ско ев ци на те њине враж је кру -
жо ке и туј нак нау чи ли да су њини ђедо ви 

кула ци кое тре ба уни шти ти спо ра ди усре -
ћа ва ња наро да. 

кру ни ти кру ним несв ‘одва ја ти зрно 
од кочан ке са кли па куку ру за’. – Уве че 
мама тке, а тајо кру ни жито у ону ста ру 
ван глу, па кад је напу ни, он пре спе у џак 
и ćутра дан носи у воде ни цу. 

кру њач -ача м ‘уре ђај за кру ње ње 
куку ру за’. – Има ли ми кру њач мали руч -
ни, а досле се све кру ни ло на-руке. 

кру пан -пна -о ‘зама шан, огро ман’. – 
Бла гое ти је бијо круп на људе ске ра, а 
Мла ђо сићу шан и јед не при ли ке Бла гое 
шине Мла ђа, а овај потље, да му се осве -
ти, кад га е сре ти јо на путу, он вик не те 
прд не, пошто му дру го ништа нако круп -
ном није мого. 

кру шац -шца м ‘со у кома ду која се 
даје сто ци да је лиже’. – Зино те иде з-
оним ништа ци ма што су у вла сти: реко 
би носе кру шац у гузи ци. 

кру шка ж бот 1. ‘воћ ка и плод Pirus 
com mu nis’. – Има ли смо раз ниг кру ша ка 
у вот ња ку; 2. ‘кру шко ва раки ја’. – Испе -
ко ђедо кру шку – не мож бити боља; ║  
кру шке ти на ж пеј ‘ста ра кру шка’. – Баба 
вели да е ђеду жао да поćе че ту кру шке -
ти ну бос тога што је мало ста ри ја од њега; 
║ кру шки ца ж дем. – Ока ле ми јо ти ђедо 
овиг некол ко ста рин скиг кру шчи ца, па кад 
ти бид неш оста ри јо вако ко ја, ти ондак 
ока ле ми мла де тво им уну ци ма; ║ кру -
шчи ца ж ‘и с т о . – Оста ви то тамо пот 
кру шчи цом,  са-ћу  ја  доћи;  ║  кру шков 
-ова -о ‘који се одно си на кру шку, који је 
од кру шке’. – Напра ви ла баба кру шков 
ком пот само да видиш каки је добар. 

кру шко ва ча ж в. кру шка 2. – Да 
ви[ди]ш каку сам кру шко ва чу испе ко. 

кру шко ви на ж ‘кру шко во дрво’. – 
Начи ни јо Мар ко астал од кру шко ви не да 
не може љеп ши да бид не. 

крцат крца та -о ‘пун, пре тр пан’. – Иди 
тамо у онај дућан, он ти је крцат разним 
еспа пом, све им добро и није мло го ску по. 
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крца ти -ам несв ‘ломи ти љуску 
кошти ча стог воћа’. – Мимо гред уве че 
крца мо ора се и онда ону језгру тура мо у 
неки суд и повр зе мо крпом, па кад устре -
ба узме мо и саме ље мо за кола че, а ону 
љуску баци мо у-ватру д-изго ри, зау ва ри -
ца е; ║ крц ка ти -ам несв дем. – Кад смо 
нагна ли коли ца пре ко брв на, оно поче 
згод но да крц ка; в. зани ма ци ја; ║крц ко -
ли ти -им несв дем. – Он ти насле ди јо неке 
паре од ујче ви не и почо да иг крц ко ли по 
кава на ма, ништа није добро, оће да се 
нава ди на лак живот; ║  крц ну ти -не(м) 
св ‘упо зо ри ти, наја ви ти могућ ност да не-
што напук не, да се поло ми’ – Згод но чук 
како му крц ну под нога ма она пре ча га на 
сту ба ма, па велим тају да пове де рачун 
да се не-скр ка. 

крче ви на ж ‘обра ди во земљи ште при -
пре мље но крче њем’. – Ене иг она мо, пале 
гра ње у крче ви ни, па ће потље да поо ру и 
да поси ју зоб. 

крче ле ж мн ‘дрве ни поду пор њи који 
спре ча ва ју оси па ње (земље) при копа њу 
буна ра’. – Кад се копа бунар, ондак се 
потр па ју даске уз оба лу па се потље крче -
ла ма оне при љу бе уз ископ и кад се то 
утвр ди, ондак се копа диље па јопет тако, 
то ти чува гла ву бунар џи ја ма. 

крчи ти крчим несв ‘укла ња ти расти -
ње из коре на да би се доби ло обра ди во 
земљиш те`. – Не мош ти не знам кол ко 
данас д-искр чиш, ал нас тро и ца до про -
ље ћа има да напра ви мо њиве так ко бол -
бо на, ако бид не мо крчи ли сва ки дан; в. 
зако ро ви ти, про че вље. 

крч ка ти (се) -а (се) несв ‘кува ти се, 
пећи на тихој ватри’. – Кад сар ма оба ври, 
пову ци шер пу у крај шпо ре та и оста ви је 
нек се крч ка испо ти ја. 

крч ми ти -им несв ‘рас про да ва ти имо -
ви ну’. – Он ти је грђи но онај из песме 
што у крч ми крч ми сво ја ста да, он почо 
да крч ми јед ну по јед ну пар це лу, а њего -

ви ђедо ви нису суши ли кошу ље док су то 
сте кли, потре ви јо се распи ку ћа. 

крчо ни ца ж ‘кич ма’. – Уда ри јо крв -
ник свињ че мот ком пре ко крчо ни це, једва 
се, јад ни че, миче. 

крџа1 ж бот ‘(лош) дуван, Nico ti a na 
taba cum’. – Пуши Сре тен неку крџу, сузе 
да ти пођу кол ко е јак они мирис. 

крџа2 ж зоол ‘жен ски при ме рак неке 
живо тињ ске врсте зао стао у раз во ју. –  
Баба гово ри ла да ће од оне крџе д-испа не 
добра крма ча; ║ крџо -а м. – Ђедо пушто 
крџа да купи црвољ ке; ║ крџав -а -о 
‘мршав, зао стао у раз во ју‘. – Баба про зва -
ла оно крџа во пра се крле жа, а ђедо га зове 
крџо. 

крџо лос -оло са м ‘неред, хаос, лом’. 
– Поби ше се на заба ви Бошков ци са Гора -
чан ци ма, наста де пра ви крџо лос и бата -
ли ше заба ву.  

крџу ма ти се -ам се несв ‘лома та ти се 
по лошем тере ну, тума ра ти по мра ку’. – 
Ста ни, бре, чове че, видиш да смо завр ља -
ли, не могу више да се крџу мам по овој 
недо ђи ји. 

крш м 1. ‘сте но вит терен, каме њар’. – 
Оти шли у Бран ков крш да това ре камен 
за ону део ни цу што им је одре ђе на на 
кулу ку; 2. ‘стар, ислу жен меха ни зам’, в. 
кући ште; ║  кршић -ића м дем. – Иди 
горе уз онај кршић ују тру те оćе ци бад -
њак; ║ крши на ж пеј ‘каме нит про стор’. 
– Не може у оној крши ни ника ка воћ ка д-
успи; ║ кршан кршна -о ‘леп, нао чит, зго -
дан, раз ви јен’. – Бија ше Дејо кршан, ко 
бор, кад је дошо из вој ске, а ене ти га сад: 
ску ре со, једва иде, што вика ли – све му 
има вре ме; ║ крше вит -еви та -о ‘каме -
нит’. – Кад нами неш тамо кроз онај крше -
вит крај, питај ђе живи калу ђер Дани ло.  

крши ти -им несв ‘ломи ти, кида ти’. – 
Напи ше се неке будал чи не код при ја те ља 
и поче ше да крше све редом, једва иг обу -
зда ше. 
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кубу ра ж арх 1. ‘ватре но оруж је налик 
пишто љу’. – Од пра зне кубу ре стре пе дво -
и ца; 2. ‘мука, бри га’. – Вели ку кубу ру има 
мој брат откад му се син оси ли јо. 

кубу ри ти -им несв ‘пати ти се, мучи -
ти се, једва саста вља ти крај с кра јем’. – 
Па, ет, дје те, нека ко кубу ри мо, кол ко да 
нас је на бро ју, а докад ће – виђе ће мо, Бог 
зна. 

кува ри ца ж 1. ‘жена која кува’. – Од 
Миљ ке Милин ко ве није има ло боље кува -
ри це; 2. ‘везе ни украс на зиду изнад шпо -
ре та’ – Има ла Љубин ка Мла ђо ва кува ри -
цу пови ше шпо ре та и на њој зи изве зе но: 
Кува ри це  мање  збо ри  да  ти  ручак  не 
заго ри. 

кува ти -ам несв ‘гото ви ти хра ну’. – 
Од сви југ посло ва на кои ма су се јетр о - 
ве ређа ле, Љепо са ва е нај во ље ла кува ти 
и једва  е  чека ла ка-ће  на њу да дође ред 
за то. 

кувет м ‘сна га, јачи на, спо соб ност’. – 
Е, мој синов че, некад било – сад се при -
по вје да: мерак осто, ал кувет издо. 

куви ка ли ца ж зоол ‘пти ца која се 
огла ша ва ноћу и за коју се веру је да слу -
ти несре ћу’. – Каже маја Сто јан ка да е 
чула куви ка ли цу ноћас на њином бору и 
вели: стра ме на шта ће то д-изи ђе. 

куви ка ти куви чем несв а. ‘пушта ти 
карак те ри сти чан глас (о пти ци куви ка ли -
ци)’. – Очи ју ти, Дарин ка, јеси ли чула 
ноћас како е куви ка ла она тичу ри на; б. 
‘зло слу ти ти’. – Она весе ла Ружи ца само 
куку ма че и куви че, ко нека куви ка ли ца, 
стра ме да не наву че неке јаде на њену 
кућу, ко да не зна да е каза но: ко није задо -
во љан на ора ју није ни на това ру; в. куку -
ма ка ти, 

куга ж мед. ‘тешка зара зна болест, pe-
stis’. – Веле да е земај ле наи шла нека куга 
и тешки народ помо ри ла. 

куд прил ‘на коју стра ну, камо’. – Ку[д 
ће]ш тамо кад видиш да е човек загра ди -
јо његов чаир; ║ куди је прил ‘и с т о ’ ; в. 

бука ри ти, избе зу ми ти, прља ти, ута ба -
ти; ║ куд гођ прил ‘куда било, на било 
коју стра ну’. – Куд гођ кре неш у њином 
кра ју, киди шу керо ви, што вико онај: бем 
ти село ђе су пашчад пуште на а каме ње 
веза но; 

куди је прил ‘куда’. – Нисмо зна ли 
куди је д-изи ђе мо из мили ци је кол ко су 
нас тамо изму штра ли,  уздуж и попр је ко. 

куди јоц м ‘онај који куди, зло на мер -
но ого ва ра’. – Он ти је бијо глав ни куди -
јоц те се њиг двое не узе ше, а воље ли су 
се ко очи у гла ви. 

куди ти -им св ‘при пи си ва ти неко ме 
мане, ома ло ва жа ва ти’. – Ника ко да ми 
пође за руком да се оже ним, стал но се не-
што изми го љи ил про брц не, мора да ме 
неко куди.  

куђе ља ж ‘коли чи на вуне која се при -
ве же на пре сли цу, куде ља, пове смо  ’ – Бог -
ме је нас мај ка одга и ла с помо ћу пре сли -
це и куђе ље; изр. Ćети ла се пре ља куђе ље 
очи све те неђе ље. 

куја ж ‘жен ка пса’. – Она Маној ло ва 
куја кадар јопет скуц на; ║ ку(ј)ица ж дем. 
– Баци ове кошчи не куи ци, ене је цви ли 
пред вра ти ма; ║ ку(ј)ети на ж пеј пре ма 
куја. – Нечи ја ку(ј)ети на се врзма око 
кача ре. 

кука ж 1. ‘савје на шип ка или кри во 
дрво о које се нешто може ока чи ти’. – Еве 
ти ова кука па сави гра ну те набе ри мено 
тре ша ња. – Зака чи ждреп ча ни ке на куке; 
изр. Кад се диг не кука и моти ка (в. 9/3, 
стр. 000); ║ куки ца ж дем. – Сави ми од 
жице некол ко куки ца да зака чим дра пе ру. 

кука ван -вна -о ‘јадан, оја ђен, несре -
ћан’. – Онај кукав ни Ради ша нема ш чим 
да се огри је по овој цико ви ни. 

кука вац -авца м 1. ‘јад ник, несрећ -
ник’. – Кука сињи кука вац и нево ља му е: 
оста де сам на про че вљу; б. ‘сла бић, пла -
шљи вац’. – А они кукав ци уван џа ли се, 
пре блје ђе ли, ува ти ла иг нека драт па нит 
ромо ре нит гово ре. 
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кука ви ца  ж 1. зоол ‘пти ца сели ца 
Cucu lus cano rus’. – Поту ра ко кука ви ца 
јај це; 2. ‘муче ни ца, несрећ ни ца’. – Сва ка 
ти је њу, кука ви цу, несре ћа сти гла – ко да 
се на Бога каме њем баца ла; 3. ‘пла шљи -
вац’. – Ти што су дрч ни су ти нај ве ће 
кука ви це; ║  кука ви чи ца ж дем ‘пре стра -
ше на сиро та девој чи ца’. – А она, кука ви -
чи ца, сте гла оне чара пи це ко да се боји да 
ћеш иг јој оте ти; ║ кука ви чен да м аугм 
пеј ‘нај ве ћа кука ви ца’. – То е кука ви чен -
да каку још мај ка није роди ла; ║ кука -
вич ји -а -е ‘који при па да кука ви ци’. – Ђе 
си ти виђо кука вич је гње здо, она и свое 
јај це поту ри  у туђе; ║ кука вич ки -а -о 
‘који је карак те ри сти чан за кука ви цу’. – 
Нису се потље вали ли ђе се завр ши ла 
њина кука вич ка бежа ни ја; ║ кука вич ки 
прил  ‘као кука ви ца’. – Ондак ти он, кад 
је загу шће ло, кука вич ки уте че гла вом без 
обзи ра, а потље се вамо јуна чи јо пред 
жена ма и ђецом. 

кука ви чи ти -им несв ‘шкр та ри ти, 
цици ја ши ти’. – Он ти је, весел ник, кука -
ви чи јо целог живо та, ни обу ко се ко човек, 
ни поча сти јо кога, ни дао мило сти њу и ет 
на шта е саспо. 

кука вич лук  -ичлу ка м ‘пре стра ше ност 
пред непо сред ном опа сно шћу,  пла шљи вост’. 
– Кад је тре ба ло да бра не праг, пока за ли су свој 
кука вич лук  и побе гли  да  спа ша ва ју  сво је 
гузи це. 

кукаљ кукља м ‘врх игле за пле те ње, 
игла с куки цом’. – Кол ко сам, пуста, 
испле ла чара па, џем пе ра, прслу ка и кое -
че га и кукље ви на игла ма су се изли за ли. 

кука ти -ам несв ‘ври шта ти, пла ка ти, 
запо ма га ти’. – Земај ле кад неко умре, сва -
ког јутра и пред ве че, до четре сни це, се 
иску пе жене и кука ју за покој ни ком. 

кукач -ача м ‘савје на метал на шип ка 
за џара ње ватре, жарач’. – Ништа љеп ше 
зими нема него кад зами ри ше вру ћа раки -
ја запр же на с кука ча.  

кука ча ж а. ‘штап са сави је ним  врхом 
надо ле’. – У врзи ни сакри јем кука чу, па 
кад затре ба, ја ш њом сави јем гра ну од 
тре шње; б. ‘кука којом се вла чег спа ја с 
јар мом или јармацом` (в. 79/4, стр. 513). 

кук ња ва ж ‘јаук, запо ма га ње, кука -
ње’. – Кад сам изби јо горе на ке на Дје ло -
ве, чуем доље кук ња ву: весе ла мама чула 
од Цола да су ме Нем ци уап си ли и поми -
сли ла да ће ме стре ља ти. 

кукољ куко ља м бот ‘коров ска биљ ка 
Agro stem ma git ha go’. – Ника ко д-уни шти -
мо кукољ по пше ни ци; изр. У сва ком 
житу има куко ља.  

куко љи ти -им несв ‘сеја ти кукољ’; в. 
руга ти се. 

кукуј узв ‘куку’. – Кукуј мене идо бо -
га, не сми јем ту бру ку при ча ти ником жи-
вом.  

куку ма ка ти -ума чем несв ‘стал но се 
жали ти, само са жа ље ва ти’. – Она ти је, 
весел ни ца, цео живот куку ма ка ла и нај -
по тље, дале ко било, иску ку ма ка ла; в. куви -
ка ти. 

куку муд м ‘човек који куку ма че, који 
сва ки посао дожи вља ва као намет и муку’. 
– Он ти је јед но обич но сте ња ло и куку -
муд, ништа д-ура ди ко човек оћко и с во-
љом, но се само пре не ма же и ко нека 
стри на пер са куку ма че. 

куку ри ка ти -ури че(м) несв ‘гла са ти 
се, огла ша ва ти се као петао’. – Ја се про -

бу дио кад су први пјев ци поче ли да куку -
ри чу; ║ куку рик ну ти -урик не(м) св . – 

60. КУКАЧ
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Кад би тамо глу во доба ноћи, куку рик ну 
пје вац; ║ куку ри ка ње с гл. им. ‘огла ша -
ва ње петла’. – Чу се у даљи ни куку ри ка -
ње пјев че ва, ко да нас сун це огри ја, само 
да  се  из-ноћи и из ове вуко е би не изву -
че мо. 

кукур јек м бот ‘зеља ста биљ ка’. – Ан 
гра не про ле ће, кукур јек, кад и јагор че ви -
на, про цве та. 

кулак м ‘сео ски дома ћин, богат човек 
(н.)’. – Дома ћи не људе су ови ништа ци 
про гла си ли за кула ке и ондак им оти ма ли 
имо ви ну, мучи ли иг, чупа ли им брко ве и 
мло ге поби ли. 

кулаш м ‘коњ сиве боје’. – Кад он 
узја ше оног њего вог кула ша па кре не у 
галоп, било мили на погла ти. 

кули за м ‘пони зан човек, пол трон’. – 
Он ти је цео живот бијо кули за и никад 
није имо вре ме на да бид не човек 

кули зи ти -им несв ‘ули зи ва ти се, 
додво ра ва ти се’. – То чове ка ни виђе ло 
није, то ти је јед на кули за и, д-изви неш, 
дје те, дупе у вла кач.  

кулов -ова м ‘дри пац, ништа ри ја’. – 
Онај кулов ме јопет изла га; ║ кулов чић -
ића м дем. – И онај његов кулов чић пљу -
ну ти он, ку-ће ивер от-кла де; ║ кулов чи -
на м аугм пеј. – Згод но се види како онај 
кулов чић изра ста у кулов чи ну; ║ кулов -
ски -а -о ‘који је карак те ри сти чан за куло -
ва’. – Куло ви и ништа ци су нај бли жи род 
и  нај бо ље се разу ми ју у кулов ске оби-
 чае; ║ кулов ски прил у изр. ~ изра ди -
ти ‘пре ва ри ти про стач ки, при ми тив но’. 
– Изра ди јо га нако кулов ски, а он наи- 
 ван па му све ро во, није знао с ким има 
посла. 

кулук кулу ка м ‘оба ве за уче ство ва ња 
у јав ним радо ви ма’. – Па потље уве до ше 
кулук и ми смо ти, кад се про ко па ва ла и 
кал др ми ла џада, има ли по некол ко део -
ни ца кое смо кулу ком мора ли д-ура ди мо. 

кулу чи ти -им несв ‘под при си лом 
уче ство ва ти у јав ним радо ви ма’. –  Кулу -
чи смо некол ко годи на док не покал др ми -
смо ове џаде, оно не могу губа во да кам, 
ваља пут, ал све пуче пре ко наше сељач -
ке грба че. 

куља ти -а несв 1. ‘бур но тећи’. – Куља 
вода низ ону јару гу, бојим се да се не  
изли је у пше ни цу; 2. ‘сукља ти (о диму)’. 
– Кад смо поглед ну ли нани же, види мо да 
куља дим из Тра ше ви ћа куће, оне иза 
Мишу ти ног има ња, те ти ми поју ри мо да 
помог не мо  тули ти; 3. ‘надо ла зи ти, кре -
та ти  се  у вели ком бро ју, наи ла зи ти 
масов но’. – Кад  зво ни за одмор, ете ти 
ђака како  куља ју  из  шко ле, ко челе кад 
се рое.  

кум  м ‘глав ни све док на крште њу или 
вен ча њу’; изр. Бог на небу – кум на земљи;  
║ кумић -ића м дем ‘кумов син’. – Расте 
мој кумић ко из воде; ║ кум че кум че та с 
‘кумов ско дете’. – Кум ти је дуов ни роди -
тељ свом кум че ту. – Моја кум чад згод но 
напре ду ју, вала Богу; ║ кумов -а -о ‘који 
се тиче кума, који при па да куму’. – Ово 
ти је кумов син; ║ кумов ски -а -о ‘који се 
тиче кум ства, одно са међу кумо ви ма’. – 
С оцем и бра том мош се посва ђа ти, ал на 
кумов ску реч не дао ти Бог да се на њу и 
љут неш; ║ кумов ски прил ‘како при ли -
чи кумо ви ма’. – Ми смо се кумов ски гла -
ли и доче ки ва ли, ал сад у селу више нема 
ни људи ни кумо ва; изр. Кумо ва сла ма 
‘сазве жђе’. 

кума ж ‘све док на крште њу или вен -
ча њу; кумо ва жена’. – Наша кума има рај -
ску душу; ║ куми ца ж ‘кумо ва ћер ка’. – 
Ула зи   Рашо  насми јан  и  вели:   има ће -
мо брзо  свад бу – куми ца  нам  је   испро -
ше на. 

кума шин -аши на м ‘кум (одм.)’. – Јеси 
л ми виђо кума ши на на ваше ру?; ║  кума -
ши нов -ова -о ‘који при па да кума ши ну’. 
– Ајде  да  накре не мо по јед ну кума ши -
но ву. 
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куми ти кумим несв ‘усрд но моли ти, 
пре кли ња ти’. – Кумим те Богом јед ни јем, 
пома гај ако ика ко можеш. 

кумо ва ти куму ем (не)св ‘бити кум’. – 
Наша кућа њима кумуе од дав ни на.  

кум ство с ‘нај ја че духов но срод ство 
успо ста вље но све до че њем на вен ча њу и 
крште њем поро да’. – Ђедо е гово ри јо да 
се кум ство не одби ја и да се оно потље 
пре но си с коље на на коље но. 

кун дак кун да ка м ‘дрве ни део пушке’. 
– Од оне оро ви не што смо про да ва ли пра -
ве се у Кра гу ев цу кун да ци за пушке. 

кун да чи ти -им несв ‘тући, уда ра ти 
кун да ком’. – Кажу му мили цај ци д-иде ш 
њима, а он не шће док они не поче ше да 
га кун да че. 

куња ти куњам несв ‘дре ма ти, нала зи -
ти се у полу сну’. – Нешто ми баба оло -
ша ла, само куња весел ни ца пова здан. 

купа ж ‘усправ но саде ну ти сно по ви 
куку ру зо ви не’. – Кад смо пове за ли сно -
по ве шаши не врбо вим пру шћом, онда 
пође ну смо купе па ћемо пре вла чи ти кад 
доспи мо. 

купи на ж бот ‘жбу на ста биљ ка 
Rubus’; ║ купи ни ца ж дем. – Коп ни ту 
купи ни цу, да се не шири, бар нам оне не 
вале;  ║ купин чи на ж пеј; в. мут вљак. 

купи оц м ‘уче сник у купље њу пло до -
ва’. – Кад у вот ња ку бија ше на моби доста 
купи јо ца шљи ва, било е комен ди ја ња и 
песме, ал и мудри јег раз го во ра. 

купи ти -им несв ‘саби ра ти, ску пља -
ти’. – Купи ли смо ком пи ре од раног јутра 
досад; ║ куп ка ти -ам несв ‘купи ти пома -
ло, поне што, с вре ме на на вре ме’. – Ја и 
баба по мено куп ка мо ове пада ли це, зау -
ва ри ца е; ║ куп ко ли ти -им дем. – Кад не 
зна ју шта ће, они куп ко ле гра ње – да не 
дан гу бе.  

купи ти купим св ‘наба ви ти за новац 
или неку дру гу вред ност’. – Купи де мено 

тамља на; ║ купо ва ти купу ем несв пре ма 
купи ти.  – Вика ше тајо: ко купуе оно што 
му не тре ба про да ва ће оно што му тре ба; 
и још гово ра ше: кад сви про да ју – купуј, 
кад сви купу ју – про даи.  

купо ви на -ине ж ‘набав ка’. – Пет ком 
смо ишли у Чачак да про да е мо шта има -
мо, па после зађе мо по рад ња ма у купо -
ви ну; ║ купов ни -а -о ‘који је инду стриј -
ски про из ве ден’. – Није ти ондак било 
ови јег купов ни јег што во ва, но смо сами 
пре ли, пле ли, тка ли.  

купус купу са м бот ‘повр тар ска биљ -
ка Bras si ca ole ra cea capi ta ta’; изр.  Пре би -
јо га ко вола у купу су; ║ купу сић м дем 
хип. – Згод но почо купу сић да гла ви чи; ║  
купу шчић м ‘и с т о ’ . – Са-ће бака да ску -
ва мало купу шчи ћа с коба си чи цом и сла -
ни ни цом; ║ купу шчи на ж пеј. – Шта си 
нава ли ла те сва ки-час  спре маш ову купу -
шчи ну; ║ купу сни -а -о ‘који се тиче купу -
са’. – Кад баба начи ни колач од маџар ки, 
она га тури на купу сни лис па на цреп од 
тре на и он се на сун цу испе че.  

купу са ра ж 1. ‘каца у којој се кисе ли 
купус’. – Данас ћемо да заки се ли мо купу -
са ру, па ћемо овиг дана д-оста ви мо купус 
за-зиму; 2. ‘неу ред на све ска’. – Кака ти је 
та купу са ра ко да е била на Солун ском 
врон ту. 

купу си ште с ‘земљи ште на коме је 
заса ђен купус’. – Води рачу на да ти сто ка 
не оде у чило во купу си ште па да бид не 
по оној: пре би јо га ко вола у купу су.  

кураж -и ж ‘хра брост, срча ност’. – 
Није он имо кура жи више но зец, цео жи-
вот је игро пипи рев ку; ║ кура жан -жна -
о ‘хра бар, одва жан’. – Он је бијо кура жан 
човек и ни прет ким се није повио осим 
пред Богом. 

кура жи ти (се) кура жим (се) несв 
‘јуна чи ти се тамо где нема опа сно сти’. – 
Сава Сто ја но вић се стал но кура жи јо да 
се ниче га не-пла ши, а кад га е Обрад пре -
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стра ви јо, ува ти ла га дћат, мора ли да му 
сали ва ју стра о ви цу. – Знам ја да си ти спо -
со бан, ал немо мло го да се кура жиш, бла -
го ђеду, јел знаш како е каза но: први ће 
бити пошљед њи. 

кур ва ж ‘жена некон тро ли са ног сек -
су ал ног пона ша ња’. – Она е била кур ва, 
ал се потље пока ја ла и сми ри ла, вала Богу. 
–  Бежи од оне кур ве, видиш да јој вири 
из очи ју; 2. ‘немо ра лан човек’. – Он ти је 
јед на обич на кур ва: све што каже одма 
баци у воду; ║ кур ви ца ж дем од кур ва. – 
Бежи од оне кур ви це, немо да ти јед ног 
дана доне се копи ле; ║ кур ве ти на ж аугм 
од кур ва. – То ти је кур ве ти на број један; 
║ кур ве шти ја ж ‘и с т о ’ . – И сестра јој 
је кур ве шти ја ко и она; ║ кур вин -а -о 
‘који при па да кур ви, који се тиче кур ве’. 
– Сви су они кур ви на копи лад и добро су 
нау чи ли занат; ║ кур вин ски -а -о ‘који 
се тиче кур ве, који се одно си на кур ву’. – 
Они су нај бо љи у кур вин ским посло ви -
ма; ║ кур вин ски прил ‘на кур вин ски на-
чин’. – Он све то кур вин ски наме шти јо, 
па сад гла како се сва ђа ју.   

кур ва лук -алу ка м ‘кур вар ство, кур -
вар ски начин живо та, про сти ту ци ја’. –  
Она ти је, док је била мла ђа, живље ла од 
кур ва лу ка, ал после јој дошло из дупе та у 
гла ву. 

кур вар -ара м ‘онај који »послу је« са 
кур ва ма’. – Код коц ка ра и кур ва ра добра 
неш виђе ти, то е ђаво љи окот.  

кур вар ство с ‘кур ва лук, про сти ту ци -
ја’; в. завла чит. 

кур ђел кур ђе ла м ‘дале ки пре дак’. – 
Петар ти је наш кур ђел, он ти је отац 
нашег чукун ђе да Вићен ти ја, кои је роди -
јо пра ђе да нам Мило ја, ђеда-Радо са вље -
вог оца. 

куре са ти -ам несв ‘дан гу би ти, ради -
ти нешто неко ри сно’. – Ма то ти је oбичан 
згу би дан, нешто куре са, нако брез-везе, 
пова здан.  

кури ки ца м ‘у тепа њу ста ри јег муш-
ком дете ту’. – Ђедо за Сава гово рио 
»кури ки ца«.  

кур јак м зоол ‘вук, Lupus, неспо ме -
ник’. –  Живом кур ја ку се реп не мери; 
изр. ~ жена ‘спо соб на, јака, само стал на, 
пред у зи мљи ва жена’. – А Све тла на ти је 
кур јак жена: оста рано удо ви ца, ал изве -
де ђецу на-пут, сва ка јој час и чес. 

куро пе ца ти се -опе цам се несв ‘прси -
ти се, сили ти се’. – Глам га нешто како се 
куро пе ца, ко да ми не зна мо ђе се испи -
ли јо. 

куро сре тан -тна -о ‘несре ћан, бак су -
зан’. – Он ти је куро сре тан: шта гој поч не 
– неће па неће. 

кур та ли са ти се -шем се ‘ота ра си ти 
се, реши ти се’. – Ћути, кад смо се кур та -
ли са ли беде, џаба ти кири ја. 

кур че вит -еви та -о ‘чврст, хра бар, 
дрчан’. – Мло го ти, бре, кум кур че вит, он 
мини стру у очи каза да е лажов. 

кус куса -о ‘који је без репа’ – Кус пје -
вац – пиле довје ка; одр. куси ‘ђаво’. – 
Дошо куси по свое исе; ║  кусо прил 
‘недо вр ше но, неу ре ђе но’. –  Што е брзо 
то е кусо.  

куса ж ‘жена с крат ком сук њом’. – 
Ђедо Вилип снај ку Босу звао куса јел су 
ондак мла де жене носи ле крат ке сук ње. 

куса ти кусам несв ‘јести; трпе ти 
после ди це лошег поступ ка’. – Оно што 
си ску во то ћеш и куса ти. 

кусту ра ж ‘стар, џеп ни ножић’. – Ђедо 
откад је обе зу би јо није се раз два јо од оне 
њего ве кусту ре, стал но е носи јо у џепу. 

кусур м ‘раз ли ка изме ђу цене робе и 
дате нов ча ни це’. – Купи ми, сине, вла шу 
мае, кило коц ке и вла шу гаса, а за кусур 
узми тебе мено бол бо не. 

кутла ча / кутља ча ж ‘вели ка каши ка 
за сипа ње чор ба сте хра не’. – Кад се пред  
сва то ве туре чини је с купу сом, ондак иде 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ276



ашчи ја с вели ком кутља чом и купи ашчи -
ски дар; в. врг, поли чар ка, шено кле; ║ 
кутла чи ца ж дем; в. суд[ић]. 

[кућа] ж. – Пра ви ти, сине, нову кућу, 
ал ђеда не ћерај из ста ре; ~ на »ге« ‘тип 
куће која у осно ви има облик ћири лич -
ног сло ва Г’. – Земај ле су сви гра ди ли 
куће и дру ге гра ђе ви не на чети ри воде, 
па после наи ђе мода да пра ве куће на ге; 
изр. в. дирек; ║ кући ца ж дем 1. ‘мала 
кућа’; изр. Сво ја кући ца – сво ја сло бо ди -
ца; 2. ‘рупи ца у земљи при ре ђе на за сеја -
ње неких повр тар ских кул ту ра’. – Иско -
по и пођу бри јо кући це, испо би јо прит ке 
за бура ни ју под конац, па згод но поглед -
ну ти; ║ куће рак -рка м ‘мања уре ђе на 
кућа, кући ца’. – Неко воли да наре ди и 
уљу ди ома њи куће рак па га затег не ко 
там бу ру, а неко начи ни куће ти ну која се 
годи на ма не досто ве ри но нако звр ји више 
од-пола пра зна; ║ куће ван -вна -о ‘који 
се тиче куће, дома ћин ства’. – То су били 
кућев ни људи и тамо се знао сва ки ред; ║ 
куће ри на ж 1. пеј аугм куће ти на; 2. ‘ме-
сто где је била ста ра кућа па бата ље на’. – 
Не знам ђе се изгу би, оће ро е овце некуд 
тамо спо ред куће ри не; ║ куће ти на ж пеј 
аугм; уп. куће рак. 

кућа нин м ‘уку ћа нин, члан дома ћин -
ства’. – Ја испри чам јед не при ли ке моим 
кућа ни ма како се земај ле пошто во ред и 
како е ондак ишло све ко по лоју, како Бог 
милуе. 

кућа ри ти (се) кућа рим (се) ‘кући ти 
се’; в. при зва ти се. 

кућев ник м ‘добар дома ћин, који уна -
пре ђу је кућу, дома ћин ство’. – Бија ше   
покој ни  Сре тен  вели ки  кућев ник  и  
уста оц. 

кућев ни ца ж ‘добра, уме шна дома ћи -
ца’. – Таку кућев ни цу им је сами Бог по-
сло  да  про ду жи  тамо ђе се баба зуста -
ви ла. 

куће ти кутим несв ‘куња ти, пока зи -
ва ти зна ке сла бо сти, малак са ло сти’. – Пи-
тај ђеда шта му е, мешчи ни ко да нешто 
кути. – Ма зов ни де, дје те, мар ве ња ка, не-
што ми сумљи ве коко шке, само нешто 
куте од јуче; в. про зеп сти. 

кући ти (се) -им (се) несв ‘ства ра ти 
дома ћин ство, поро ди цу’; в. испо те кар.  

куче -ета с ‘мла дун че пса’. – Нечи је 
куче цви ли пред вра ти ма. – Нешто се 
измо та ва па за оно њено кери ште вели 
»куче«, како куче – каки бакра чи, ђума ра 
обич на. – Ни куче та ни маче та (каже се 
за чове ка без поро ди це); ║ кучад / кучи -
ћи зб ‘ште над’. – Не знам шта ће му ноли -
ка кучад; ║ кучен це -ета дем хип. – Стал -
но су моли ли да им наба вим кучен це; ║ 
кучи ште -а / -ета пеј. – Ода гнај оно кучи -
ште, да се не нава ди да нам стал но доса -
ђуе; ║ куче ћи -а -е ‘који при па да куча ди -
ма’. – Наре ди јо куче ћу кући цу, није имо 
пре ча посла. 

кучи на ж `влакно конопље` – Кад 
опре де мо кучи не, ондак смо тка ли кучи -
ња ре и кое шта. 

кучи ња ра ж ‘поња ва од кучи на’. – И 
кад зацин ца зима, онда ти је и кучи ња ра 
зла та вред на. 

кучи ња ча ж в. кучи ња ра. – Ако му је 
лад но, пре ба ци пре ко њега и кучи ња чу и 
неће се жали ти. 

куч ка ж ‘жен ка пса, керу ша’. – Лура 
по селу ко глу ва куч ка; ║ куч ки ца ж дем. 
– Нечи ја куч ки ца оде низ башчу; ║ куч -
ке ти на ж аугм пеј 1. ‘керу ша’. – Баци ка-
мен на ту куч ке ти ну да нам се не пито ми; 
2. ‘жена пога ног јези ка’. – Она куч ке ти на 
јопет нешто лану ла; ║ куч кин -а -о ‘који 
се тиче куч ке’; изр. ~ син. – Про кле ти куч -
ки ни сино ви урни са ше све што су нам 
ђедо ви оста ви ли. 

куч кин лук -инлу ка м ‘нечо ве штво, 
без о бра злук’ (1).  
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куш! узв ‘наред ба да се заћу ти’. – И 
он ти дрек ну на њега куш! да те чуо ни-
сам. 

кушак -ака м ‘дрве на попреч на гре -
ди ца која пове зу је вер ти кал не даске од 
вра та’. – Кушак ти не да да се ове узду -
жне даске врче.  

куштра ж ‘зла жена’. – И ми ти ćели 
на тру пац пред-њином капи јом да запа -
ли мо  по  јед ну,  кад се иза кача ре помо ли 
она њего ва куштра  и  поче  нешто да 
цала.   

куштра ж 1. ‘мрша ва крма ча сави је -
не, куштра ве длаке`. – Она куштра јопет 

грди, а ско ро сам је нара ни ла ║ куштрав 
-а -о ‘ковр џа ве, трша ве, оштре косе’. – 
Виђе ли ти како про ма че онај куштра ви 
иза врзи не. – Нема ниђе оног куштра вог 
кад се ми мучи мо, ал кад је гозба, он се 
момен тал но ство ри туј нак.  

куштро -а м ‘куштрав човек’. – Што 
се онај куштро не пита с нама; ║ куштро -
ња м ‘и с т о ’ . – Наи ђе онај куштро ња с 
још дво и цом људи; ║ куштро њи ца дем 
од куштро ња. – Онај куштро њи ца почо 
да зеба ва ста ри је људе. 

куштру ља в. куштра. – Није њему 
ласно живље ти с оном куштру љом.
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лабав -а -о а. ‘неза тег нут’. – Мло го 
си ово лаба во везо, стра ме да ти не поис -
па да ју сно по ви; б. ‘непо у здан’. – Није ти 
он нека сигу ра ци ја, лабав је у све му што 
пре ду зме; ║ лаба во прил ‘рђа во, тра ља -
во’. – Чим сам виђо да си лаба во везо мот -
ку, знао сам да ће да с-одр је ши. 

лабр ња ж ‘уста, нос; њушка’. – Кад 
му е пре ки пље ло, он га шор не, нако ода 
се, по лабр њи и он, кад виђе да е ђаво 
одњо шалу, ушу ће. 

лабу ши на ж  ‘месо са сто ма ка бра ва 
са мање крти не и више кожи це’. – Баци 
ту лабу ши ну у мас. 

лава ри ти -им несв ‘брбља ти, торо ка -
ти; ола ја ва ти’. – Та само лава ри, на сва 
уста, не мош од ње да дођеш до-речи; в. 
кле но вак.  

лавеж м ‘огла ша ва ње паса’. – Лавеж 
керо ва, бле ја ње ова ца, рика јуна ди, шкри -
па папу чи це на шин ским коли ма, мирис 
све же пому же ног мле ка, при зи ва ју сутон 
који лага но покри ва џемат (5: 52). 

лага ри ја ж ‘лаж, неи сти на’. – Она ти 
поче врда ти и изми шља ти јед ну по јед ну 
лага ри ју, да им мане нема, па поче и само 
сама поми шља ти да е исти на.  

лага ти лажем несв ‘гово ри ти неи сти -
не’. – Немој више лага ти тако ти све га; ║  
лагуц ка ти -ам дем несв ‘пома ло лага ти’. 
– Лагуц ка па и сам мисли да е исти на; ║  
лагуц ну ти -нем св ‘мало сла га ти’. – Да л 
си ти мено лагуц ну ла, бла го ђеду? 

лага чак -чка -о ‘лак, лепр шав’. – Бија -
ше он ондак млад, вижљас, жив и лага чак 
ко срн че. 

лад м ‘хлад, хла до ви на, нео сун чан 
про стор’. – Беште, ђецо, мено у-лад с ове 
жеге; ║ ладан лад на -о ‘хла дан’. – А он 
ладан ко да е сад с леда доњет; ║  лад њи -
кав -а -о ‘про хла дан’. – Ово ти је нај го ре 
вре ме: није топло, а није ни зима но до-
шло лад њи ка во и мош ласно да назе беш. 

лади ти ладим несв ‘хла ди ти, сма њи -
ва ти топло ту’. – Бија ше се запа ли јо за 
њом, ниси мого да му дого во риш; сад се, 
изгле да ми, почо лади ти, кан да му дошло 
из-дупе та у-гла ву; изр. Воду вари, воду 
лади, вода па вода; ║ лад ну ти лад не св 
‘мало охла ди ти, »уби ти« вре ли ну’. – Нек 
се мено лад не млје ко па ћемо д-утро ши -
мо и поср че мо; в. љут ња. 

лад ник -ика м ‘хла до ви на под виња -
гом’. – Ови наши у Рако ви ћи ма поби ли 
багре но ве сове, горе уда ри ли мот ке и 
напра ви ли од виња ге лад ник не-мож да 
бид не бољи. 

лад но клеп -окле па м ‘лењ, неза ин те -
ре со ван’ – Није неки лад но клеп, ни ладо -
леж, но дошо, нако, баш вре дан и очко пе -
ран; в. жустар. 

лад но ћа -оће ж ‘хлад но ћа, сту ден’; в. 
заков ча ва ти. 

ладо ва ти  ладу ем  несв  ‘одма ра ти  у 
хла до ви ни; план до ва ти’. – Вика ше тајо: 
ко љети ладуе зими гла дуе.  

ладо ви на ж 1. ‘хла до ви на’. – Што на 
сун це кад мож у ладо ви ну; 2. ‘без бри жан 

л



живот; одма ра ње, ужи ва ње у хла ду’. – Он 
ти је упо у држав ну слу жбу и ува ти јо 
дебе лу ладо ви ну. 

ладо леж м 1. бот ‘цвет на пуза ви ца’. – 
Про цве то ладо леж на љепо ту; в. лад но -
клеп; 2. ‘лен шти на, нерад ник’. – Никад у 
живо ту није бијо ладо леж, но се бори јо 
дан-ноћ да нешто при вр је ди. 

лађан лађа на м ‘пове та рац’. – Кад 
пир не ветрић по скап си, наш отац клик -
не: Дуни, лађа не! 

лаж лажи ж ‘неи сти на’. – Ко се навик -
не на лаж никад га не питај шта је исти -
на; ║  лажан лажна -о ‘неи сти нит’. – Бољи 
ти је  отво рен непри ја тељ но лажан при -
ја тељ. 

лажа ра ж ‘жена која гово ри неи сти -
не’. – Така лажа ра није досад дошла у 
наш крај, та лаже и кад се Богу моли; ║ 
лажу ља ж ‘и с т о ’ .  – Саста ле се оне 
лажу ље и са-ћемо чек ну ти да чуе мо шта 
су напла сти ле.  

лажа ри ја ж ‘лажи, лага ри ја’; в. кое -
ка ки. 

лажи га ће ж мн ’ста рин ске гаће’. – 
Лажи га ће од тежи не су се земај ле носи -
ле, има ле су дугач ке нога ви це, са раз ре -
зом изме ђу њиг. 

лажњак -ака м ‘фал си фи кат’. – Он ти 
је напра ви јо лажњак од књи жи це и не 
каже да е пото ра во. 

лажов -ова м ‘који гово ри неи сти не’. 
– Народ нави ко на ове лажо ве па вишe и 
не слу ша шта при ча ју; ║ лажов чи на м 
аугм пеј. – Тана си је ти је пре ви ја на лажов -
чи на, он пљуе и по оном што е сам казо; 
║ лажов чић -ића м дем. – Још је он лажов -
чић, ал мислим да ће брзо да над ра сте и 
оца и ђеда,  

лаз м ‘нео бра ђе на земља’. – Није то 
рђа ва пар це ла, ал има један лаз од пе-шес 
ари. 

лази на ж ‘место у њиви про пу ште но 
при руч ном сеја њу’. – Нође ђе није саста -
вље но трк ни те потси[ј], ште та д-оста не 
лази на; уп. опла зак  

лајав -а -о ‘који псу је, ого ва ра и лаже’. 
– Иć, он ти је лајав, пашче с маслом не би 
пој ло њего ве бљу во ти не. 

лаја ти лае(м) несв а. ‘гла са ти се, огла -
ша ва ти се као пас’. – Виде, дје те, што ли 
лају керо ви; б. ‘псо ва ти, вре ђа ти’. – Она 
више не мож ни пре ко пра га, ал да лае 
може и пре ко брје га; изр. Лае на звје зде. 
– Гла дан пас и на газду лае. – Не лае кера 
села ради, но себе ради; ║ лану ти -ем св 
‘рећи нешто непри клад но; опсо ва ти, увре -
ди ти неко га псов ком’. – Кад гој Обрад не-
што лане спро ћу вла сти, неко га отку ца и 
ете ти ćутра дан мили цајаца.  

лак лака -о ‘мале тежи не’. – Лако е 
сад њего во бре ме, ал не дај му, Боже, што 
поње ти може; изр. ~-е руке а. ‘који лако 
тро ши, не цици ја ши’. – Он ти је лаке и 
пода шне руке, ал није распи ку ћа; б. ‘вешт, 
спре тан’. – Кад Сав ко вади зуб, не оćе -
тиш, дошо нека ко лаке руке;  ║  лака шан 
-шна -о ‘сасвим лак’. – Ја му велим: дај де 
да ја поне сем, а ти дани мено, а он вели: 
ма јок, бре, дрво е лака шно, а могу га и 
вући; в. љеска, пре трг ну ти; ║ лака шно 
прил. – Могу ово и ђеца да поне су, лака -
шно е.  

лакат лак та м ‘зглоб који спа ја над -
лак ти цу с подлак ти цом’. – Уда рик лак том 
о брв но, све сам зв је зде углед но; изр. 
пока за ти ~ ‘с пре зре њем, одврат но шћу 
одби ти неку пону ду’. – Он му вако, д-
изви неш, пока за лакат и вик ну из свег гла -
са: Еве ти га на!  

лак ну ти -не св ‘уми ну ти, олак ша ти; 
пре ста ти боле ти’. – Лак ну ло јој кад је чула 
да му нога није сло мље на. – Бољо ме опр -
жај, очи д-иско че док ми не при ви ше неки 
мелем те ми лак ну, вала Богу. 

лаком -а -о ‘неза ја жљив, алав’. – Он 
ти је лаком на жен ска ри ње, ни за каки ред 
не зна, но ћера ко ован о Мијољ да ну. 

лако ми ца ж ‘изду бе но дрво којим 
тече вода из изво ра’. – Рас тру го Јеро ти је 
јаси ку низ дуж па ону јед ну поло ви ну 
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изду би јо спо мо ћу ско бле те начи ни јо 
лако ми цу у Сави ној води. 

лако мос -сти ж ‘хала пљи вост’. – Лако -
мос му е при ра сла за срце и она га ћера у 
сва зла која чини, а вамо се пра ви тобож 
скро ман. 

лако ног -оно га -о ‘брз, лаке ноге’. – 
Ко што е Мило мир лаке руке па му сва -
шта баста, тако е Јан ко лако ног, ври шко 
пре пар ла кое ђе и оба ви посо очас и ништа 
му није тешко. 

лако ра дан -дна -о ‘лак за обра ду (об. 
о обра ди вој земљи висо ке кла се)’. – Нама 
она вели ка њива дошла шипур на и лако -
рад на, а у Рада ши ном долу смо ни ца, па 
кад је суво ви ца – не мош моти ком д-опе -
пе лиш. 

лако ћа -оће ж ‘вич ност, увежбаност` 
– Кад видиш с каком лако ћом он коси, 
мислиш то е про сто, ал није: тре ба да 
знаш д-уре диш косу и да знаш да е сачу -
ваш да се не исту пи. 

лако у ман -мна -о ‘непро ми шљен, наи -
ван’. – Добар је он ко мај ка, ал, бра те, 
лако у ман: свак га изра ди. 

лакр ди ја ж ‘неу ку сна шала, про ста -
клук’. – Тана си је ти је познат по про стач -
ким лакр ди ја ма, а кад лакр ди ја, мисли да 
е дуо вит.  

лакр ди ја ти -ам несв ‘шега чи ти се, 
буда ли ти’. – Кад је Тана си је почо да лакр -
ди ја, неки мисли ли да се мало чуд но 
шали, а Љуби вое ко прос човек га скро -
зи ро и вели: па зал не види те да буда ли. 

лакр ди јаш -аша м ‘спа да ло, шаљив -
чи на’. – Он ти је лакр ди јаш, све уда ра на 
неку бре зве зну зебан ци ју. 

лак та рош м ‘човек који се лак та, гра -
би, при сва ја себи’. – То ти је лак та рош 
каког мај ка није роди ла, тај гази пре ко 
живи јег људи. 

лак та ти се -ам се несв ‘пости за ти ус-
пех не бира ју ћи сред ства’. – Немој, дје те, 
да се лак таш, него само поште но и часно 
и ондак је то бла го сло ве но. 

лала ж бот ’луко ви ча сти цвет Tuli pa’. 
– Лале  и  зум бу ли  цве та ју  у  рано про -
ље ће. 

лам па ж ‘све тиљ ка на петр о леј, обич -
но заста кље на’. – Ондак ти је у-кући била 
лам па пре ма којој смо вече ра ли, а кад по-
ђеш напо ље каким послом, ондак упа лиш 
и поне сеш вењер.  

лам па ра ти -ам несв ‘брбља ти, при ча -
ти бесми сли це’. – Поче Илин ка да лам -
па ра кое шта, а њен човек јој, нако у шали, 
вели: вала, жено, лупи и оста де жива, јазук 
што ниси амба са дор; в. поган.  

61. ЛАМПА; 1. СТАКЛО, 2. ОГЛЕДАЛО, 3. ВИТИЉ, 4. 
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лам па ри ја ж в. шедр ња. – Не знам 
што више држиш ове лам па ри је кад нису 
ни за шта. 

лам пек лам пе ка м ‘уре ђај за пече ње 
раки је’. – Лам пек ти има казан, капак, 
лулу, табар ку са киле ром и поста ву у коју 
иде раки ја. 

лан м бот ‘јед но го ди шња инду стриј -
ска биљ ка Linum usi ta tis si mum’. – Знаш 
ти ону: трла баба лан да јој про ђе дан; ║ 
ланен ланенa -o ‘који је од лана’. – Дад не 
мене стри на целу тру бу лане ног плат на, 
нако на дар, и вели: еве ти, 
ћери, да везеш и да спре -
маш руво, ври шко ће да 
дође вре ме удад бе. 

ланац лан ца м ‘међу -
соб но пове за не алке’. – 
Пуко му ланац па га пре -
ве зо жицом; ║ лан чи на м 
аугм пеј. – Зар ђа ла она 
лан чи на па се пре ки де; ║ 
лан чић -ића м дем. – Еве 
ти лан чи ћа, вежи теле.  

лан да ра м / ж ‘ски та -
ра’. – Бежи од посла ко да 
се не ваља, тра жи лан да ре 
ко што е и сам.  

лан да ра ти -ам несв 1. 
‘ски та ти, лута ти’. – Божо 
ти лан да ра по селу пова -
здан и изви ја кри ве дри не; 
2.‘лелу ја ти, лепр ша ти’. – 
Обу ко тати ну кошу љу и 
она лан да ра око њега, види 
се да није њего ва. 

лани прил ‘про шле 
годи не’. – Ми смо лани у 
јесен оćе кли гра ђу за кров, 
зимус истру га ли и сло жи -
ли да се суши на про маи; 
║ лањ ски -а -о ‘про шло го ди шњи’. – Лањ -
ске годи не смо у Јасе њу сија ли јечам, а 
ове ћемо ком пи ре; изр. Забо ра ви ли га ко 
лањ ски снјег. 

лану ти -ем св в. лаја ти.  
лапа ви ца ж ‘киша са сне гом’. – Уда -

ри нека лапа ви ца горе брди ма те иски со -
смо ко миши. 

лапр да ло с ‘при ча ли ца, брбљи вац’. – 
Он ти је вели ко лапр да ло, само меље неке 
пра зне при че пова здан. 

лапр дан -рда на м в. лапр да ло. – Са-
ћеш од овог лапр да на да се наслу шаш 
при ча  какиг ниси чуо.  

лапр да ри ја ж ‘брбља ри ја’. – Доста ми 
је те њине лапр да ри је, нећу то више да 
слу шам; ║ лапр ди ја ж ‘и с т о ’ . – Те њине 
лапр ди је сам сит, еве довле су ми дошли. 

лапр да ти -ам несв ‘брбља ти, ого ва ра -
ти, тру ћа ти, лупе та ти’. – Немој више лапр -
да ти, но се мено уве ди у-људе и одме ри 
шта-ш да рек неш. 

лапр даћ -аћа м ‘који при ча пра зне 
при че, брбљи вац’. – Онај Јок си мов лапр -
даћ почо нешто да баље зга ко да е дошо с 
пар тин ског састан ка.. 

лапр да ча ж ‘брбљи ва жена’. – Јопет 
је, чуем, она њего ва лапр да ча нешто 
брсти ла по селу. 

лап та ти лап ћем несв ‘јести хала пљи -
во, да се чује како језик уда ра по усти ма’. 
– Шта то лап ћеш ко цуко. 

лар ма ж ‘гала ма, вика’. – Чу се нека 
лар ма одо нуд од задру ге, ја тамо, кад оно 
народ напо оне пре ва ран те што су им узе -
ли мали не, а нису испла ти ли. 

лар ма ти -ам несв ‘гала ми ти’. – Досле 
лар ма ју ђеца кад се пуште и-шко ле, па ти 
иг мили на било слу ша ти, сад све заму кло 
и опу шће ло. 

лар ма џи ја м ‘галам џи ја’. – Наи ђе онај 
лар ма џи ја те поче нешто да тупи зубе, а 
ја се мислим у себе: није њега народ џабе 
про зво Куч ка. 

лар ми ра ти лар ми рам св ‘упо зо ри ти’. 
– Видим ја узло вр је ди ла се сто ка, знао 
сам да ми нешто лар ми ра, ал не надак се 
воли кој олу ји. 

62. ЛАНАЦ
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ласно прил ‘лако’. – Ласно е бити 
ништак, но човек ваља бити, сине мој. – 
Што вели ђедо: ласно е рећи, ал тре ба сте -
ћи.  – А баба има ди ја ше оби чај да рек не: 
ласно е пре ко туђи јег леђа. – Ко оће часно 
не може ласно. –  Ласно е бити с туђи јем 
добар.  – Добро е тешко виђе ти, а ласно 
позна ти. – Ласно е гово ри ти, ал тешко 
тво ри ти. – Ласно е крај чаше јунак бити. 
– Ласно е бре ме носи ти на туђим леђи ма; 
лашње прил ‘лак ше, јед но став ни је’. – 
Није лако ђеци д-одр же ово има ње, ал 
јопет им је лашње него нама док смо га 
сти ца ли. – Лашње је кво ца ти но јај ца 
носи ти. – Мешчи ни да е лашње сте ћи но 
сачу ва ти. 

лаћа ти се -ам се ‘при хва та ти се неког 
посла, поче ти нешто ради ти’. – Ништа ти 
не вре ди да бого ра диш и куку ма чеш туј -
нак, него лепо и згод но засу чи рука ве и 
лаћај се каког посла. 

лебар ник м в. љебар ник. – Чу ли ти 
оног бил ме за како псуе лебар ник, каки је 
то сотвор, мешто да моли Бога: љеб наш 
насу шни дај нам, он псуе и Бога и љеб, 
дабог да се опа ме ти јо мај ци.  

лебац леп ца м ‘хлеб’. – Зами сли каки 
је то човек кад каже Ђур ђу: лебац ти се 
ога ди јо; в. љебац. 

леб ђе ти -дим несв ‘сви ја ти се, леб де -
ти, бде ти над нечим’. – Док су били мали, 
леб ђе ли смо над-њима ко квоч ка над 
пилад ма, а сад кад су пора сли још горе, 
што вика ше мама: нај рат ни ја си док иг 
покри ваш под јед ну поња ву; в. про штац. 

левак -ака м 1. ‘лево рук, који се доми -
нант но слу жи левом руком. – Саво ти се 
тури јо на ђеда Радо са ва па се и он потре -
ви јо левак, једва га учи тељ наг но да пише 
десном руком; 2. ‘во, коњ у левој стра ни 
запре ге’; в. арум(аст), дешњак.  

лева тор м ‘део врша ли це, еле ва тор’. 
– Упа ну му мака зе што е ćеко пру ће на 
сно по ви ма у лева тор те смо мора ли да 
зуста ви мо дреш. 

леви ца ж ‘лева рука’; в. попру жи ти, 
уке џи ти. 

лега ло с ‘место у коко шар ни ку где 
коко шке бора ве пре ко ноћи’. – Морам 
оног пјев ца што бије дру ге пјев че ве д-ува -
тим ују тру на лега лу и да му пир нем у 
чор бу. 

легењ леге ња м ‘лавор, метал на посу -
да за уми ва ње и пра ње ногу’. – Дај де ми, 
дје те, легењ и суни ми мено топле воде 
да плак нем ноге. 

леги штер м ‘писаљ ка за малу ђач ку 
табли цу’. – Кад сам пошо у шко лу, мене 
ти је учи те љи ца Љубин ка учи ла да по 
табли ци леги ште ром испи су ем прва сло -
ва, бро е ве и кое шта.  

легло с а. ‘место раз мно жа ва ња; гне -
здо, лога, јазби на’. – Углед нук у врзи ни 
зеч је легло; б. ‘коће ње, мла ђе ње код неких 
живо ти ња’. – Оној керу ши ово тре ће 
легло; изр. побу ње нич ко ~ ‘место отпо ра’. 

– Дра га че во ти је одвај кад било побу ње -
нич ко легло про ти ву неправ де; ~ лопу жа 

‘јазби на’. – Та њина пар ти ја ти је легло 

лопу жа и про би свје та; зми[ј]ско ~ ‘зми -

јар ник’. – Њиг не џарај, боље ти је тури -
ти руку у зми ско легло; в. гње здо.  

лед леда м атм ‘град, туча’. – Уда ри 
оно мад онај лед те нам урни са љети ну, 
оде сва наша мука и зној док си дла ном 
о-длан. 

63. ЛЕГИШТЕР 
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леда ра ж ‘хлад на соба, про сто ри ја’. – 
Што не нало жиш ватру, како ће народ да 
вече ра у овој леда ри. 

леде ни ца ж ‘леде ни клин,  који се 
ухва ти на стре ји леђе њем капи воде’. – 
Кад је он смо то мацо лу, пуче она рипа ко 
леде ни ца. 

леди на ж ‘земља која се не оре, не 
обра ђу је’. – Туј на Вису ђе је она леди на 
ти се сва ке годи не о обе ти ни иску пи на-
род, с вече ри, на игран ку; ║ леди нак -нка 
м дем. – Чека ћу те на оном ледин ку изнад 
изво ра; ║ леди ни ца ж ‘и с т о’. – Испрег -
ни коње на оној леди ни ци док ми не при -
стиг не мо; ║ ледин чи на ж аугм пеј . – 
Бога ми, поо ра Саво ону ледин чи ну што 
није ора на Бога питај откад. 

леди ти (се) -и(м) се ‘пре тва ра ти (се) 
у лед (на ниској тем пе ра ту ри), смр за ва ти 
(се)’. – Кад је она киша поче ла да се леди, 
било е мло го тешко ићи путом, шћа ди ја -
смо ноге д-изло ми мо. 

лед ну ти се -нем се св ‘штрец ну ти се’. 
– Бога ми лед ну се он згод но кад је виђо 
да се кола пре вр ћу на тату. 

леђа пл. т. у изр. затво ри ти леђи ма 
вра та ‘ура ди ти нешто неча сно, лоше, 
нане ти неко ме ште ту’. – Никад, бла го 
ђеду, ниђе не затва рај вра та леђи ма, никад 
човек не зна шта га може сна ћи и ко му 
може при по мо ћи.  

[лежати] -им несв. – Од сви југ посло -
ва он нај бо ље зна да лежи; ║ лећи лег нем 
св пре ма лежа ти. – Дошо с ора ња и одма 
лего, није ни за вече ру пито; ║ лје га ти 
лје жем несв ‘ићи на почи нак’. – Ови њини 
памет ни: ан се смрк ња ва, перу ноге и лје -
жу, а ми неке јаде, пре ма лам пи, ћера мо 
још тамо охо хо, неко тка, неко пле те, људи 
кру не жито. изр. ~ на руду ‘под ле ћи при -
ти ску’. – Рик та ли га, мува ли га, прје ти ли 
му док, нај по сле, није лего на руду. 

леже ран -рна -о ‘без во љан, неза ин те -
ре со ван, спор’. – Ма није ти он неки поте -
га лац, но дошо нако леже ран. 

лези ле бо вић м ‘нерад ник, лен шти на’. 
– Кад им ста ри помру, ови лези ле бо ви ћи 
ће мора ти да тра же ђе ће моћи да пасу. 

лек три ка ж ‘елек три ка’. – Кад се уво -
ди ла лек три ка кода нас, сви смо дали по 
двје-три багре но ве бан де ре и иско па ли 
рупе за њиг.  

лек три чар м ‘елек три чар’. – Ондак 
ти је кода нас бијо лек три чар неки Надо -
мир одо нуд неђе од Кабла ра, народ га 
заво љо па му тепа ли Наде. 

лелек м ‘ври ска, запо ма га ње’. – Кад 
су га нашли у Дубо ви ма још вру ћог и сва -
ти ли  да  е  изда но, наста  лелек  и   кук -
ња ва.  

леле ка ти  леле чем несв ‘јау ка ти’. – Кад 
је чула шта е с Мар ком било, поче леле -
ка ти што е грло носи.  

леле муд м ‘шепр тља’. – Онај Дра га -
нов леле муд јопет нешто засро. 

лелу ја ти -а(м) несв ‘њиха ти’ – Само 
ми се одјам пут нешто поче лелу ја ти пред 
очи ма,  ко кад се њишу гра не на пове тар -
цу и падок ко свје ћа. 

лема ти лемам несв ‘тући, мла ти ти’. – 
Ува ти јо тато Љуби шу у боста ну и кад је 
почо да га лема, он вели: нећу више никад.   

лемез м ‘мот ка која се ста вља уна кр -
сно пре ко сла ме ног кро ва или сто га да ве-
тар не раз но си сено ил сла му’. – Кад је 
ђедо увр ши јо сје но, он пре ба ци два пара 
леме зо ва уна крс и сиђе низа-сту бе; ║ 
леме зје с зб ‘мот ке које се пре ба цу ју пре -
ко кро ва или сена као зашти та од ветра’. 

леме за ти -ам несв ‘поста вља ти леме -
зје, леме зо ве’; в. сења ра. 

лен ка ж ‘мот ка пре ко које се про сти -
рао опран веш ради суше ња’. – Кад изне -
се мо оне аљин ке што смо опра ли на пото -
ку, ми иг пре ко лен ке пре ба ци мо да се 
суше. 

лењ лења -о ‘нера дан, залу дан’. – И 
отац и мај ка су му вред ни ко мра ви, а он 
се потре ви јо лењ ко трут. 
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лењи вац -ивца в. лењ.– Знаш како е 
каза но: иди к мра ву, лењив че, гле дај путо -
ве њего ве и ому драј.  

лењос -ости ж ‘лењост’. – Лењос ти је 
вели ки гре(х) јел је Богом запо ви ђе но да 
једе мо љеб у зно ју лица свог, а јок да лењ -
ству е мо; изр. Од лењо сти нема горе боле -
сти. – Забо рав нос је знак лењо сти. 

лењ ство ва ти -уем несв ‘про во ди ти 
вре ме у нера ду’; в. лењос. 

лепи ри ца ж ‘ноћ ни леп тир’. – Бија ше 
нам отво рен про зор и уле ће лепи ри ца и 
поче да се врзма око лам пе. 

лер ги ја ж ‘алер ги ја’. – Он ти је лер -
ги чан на ује де челе, ома га смо та лер ги ја 
и сав поша ре ни и поч не тешко да дише; ║ 
лер ги чан -чна -о ‘осе тљив, алер ги чан’; 
в. напред. 

летва ж ‘уско истру га на даска за огра -
ду’. – Ако стружеш летву да загра диш 
авли ју, нај бо ље оће рај код Сло ба Мили -
са вље вог у Дра га чи цу, он кад иструже –  
бид не затег ну та ко там бу ра; изр. Пијан ко 
летва; ║ летви ца жћ дем; в. пила дар ник. 

летво са ти се -шем се ‘опи ти се’. – Си-
ноћ заги ну ли у каван чи ни, летво са ли се, 
једва су потре ви ли да дођу кући.  

лет ка ж ‘осе ћај кад нешто вру ће или 
леде но додир не зубе’. – Немо те, ђецо, 
после вру ћог кача ма ка пити лад ну воду, 
уда ри ће вас лет ка у-зубе. 

лето с отвор на кошни ци (за улаз и из-
лаз пче ла)’. – А на лету ћеш стал но виђе -
ти поне ку челу како стра жа ри (в. 101/3, 
стр. 601). 

леће ти лети(м) несв ‘лете ти’; изр. 
лети гла ва ‘упо зо ре ње на опа сност’. – Кад 
су ула зи ли на саста нак спо ра ди оног Ста -
љи но вог писма, оче пи га Гво зден Узун и 
шап ну му: Пази, лети гла ва!  

лећи лег нем в. лежа ти. 
лец ну ти се -нем се св ‘пре се ћи се, пре -

стра ви ти се’. – Кад зви зну гром у багрен, 
лец нук се згод но, што јес, јес, пре по сам 
се, бра те, подо бро. 

лечак леч ка прил ‘врло мало’. – Ја ти 
не пијем раки ју, забра ни јо ми док тор, ал 
ај наспи један лечак кол ко да наздра вим. 

леши ти -им несв ‘тући, мла ти ти’. – 
Није вре ђе ло ни гово ри ти, ни моли ти, 
мора ли су да га леше ко коња. 

лешка ри ти лешка рим несв ‘лежа ти 
будан’. – Лешка рим ја тако и одјам пут 
чуем неко звец ка ње више куће, попри диг -
нем се, поглед нем кроз про зор, има шта 
да видим: пуна авли ја нао ру жа ни јег људи. 

либе ра ж ‘либе ла, васер вага’. – Дај де 
ми либе ру д-упа су ем вра та, праг мора да 
бид не водо ра ван. 

либи ти се либим се несв ‘устру ча ва -
ти се, суздр жа ва ти се, сти де ти се’. – Не 
либи се он мај каког посла. 

[ливада] ж гео гр. – Бога ми лива де ста -
са ле за косид бу; ║ лива дак -тка м дем од 
лива да. – У Пито ма ча ма изме ђу Мијо дра -
га и Дика ми има ли јед но ћоше, стал но 
бијо лива дак, није има ло рачун да се оре 
на толи ко; ║ лива ди ца ж дем. од лива да. 
– Згод на му она лива ди ца више куће; ║ 
лива[д]че -ета дем ‘мала лива да’. – Мено 
мено па се нађу у оном лива(д)чету.  

лива дар ка ж ‘врста ливад ске тра ве’. 
– Уда ри ле ове про љет ње кише па се дур -
ну ла лива дар ка, бије ко из воде. 

лива ди ти -им в. крч ми ти. – Почо, 
несре ћа несрет на, да лива ди оче ви ну, про -
дае јед ну по јед ну пар це лу. 

лиго ња м ‘лен шти на’. – Не знам на 
ког се тури онај лиго ња, нико у њиној 
повр зи ци није бијо лињак. 

лигу ре ж мн ‘ниске деч је сан ке’. – 
Спа сое поцје па пан то ло не кад смо се 
вози ли на лигу ра ма и потље га изу да ра 
Вла сти мир. 

[лизати] лижем несв у изр. ~ ску те 
‘бити пол трон, удво ри ца’. – Ови наши 
нај пр во ишли кри ју ћи те им лиза ли ску -
те, сад кала ји са ли образ па иду сер без ко 
на свад бу; ~ се ‘дру жи ти се из рачу на, 
лице мер но. – Ма нећу да се лижем с тим 
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дан да ра ма да би на кози оро; изр. И гове -
да се по реду лижу; ║ лизну ти -нем св 
пре ма лиза ти; в. зрно; ║ лизу ка ти лизу -
ћем несв ‘пома ло лиза ти, лиска ти’; в. вр-
ца ти 2; ║ лизу ца ти -ам несв ‘и с т о ’ . – 
Немо да лизу ћеш усне по овом ветру, 
испу ца ће ти; ║ лизуц ка ти -ам несв дем. – 
Лизуц ка ју овце онај кру шац соли у слас 
кад им изне се мо четврт ком на соли ло; ║ 
лиц ка ти се несв ‘доте ри ва ти се’. – Пова -
здан се огле да и лиц ка мешто д-иде д-
оплје ви башчи цу јал шта било д-ура ди, 
ал кад јој мај ка ништа не вели, шта ћу ја; 
║  лиц ну ти се -нем се св пре ма лиц ка ти 
се. – Шта си се то лиц ну ла, реко би ћеш 
на сабор? 

лија1 ж ‘узак про стор у башти при ре -
ђен за сад њу лука, леја’. – Данас сам уре -
ди ла три лије за лук: у јед ну ћу црни, у 
дру гу бје ли, а у тре ћу вла шац; в. лук.  

лија2 ж в. лиси ца. 
лик м ‘гла ва, стра на кова ног нов ца’. 

– Бирај оћеш ли лик ил грб? 
лика ж ‘влак на сто тки во испод липо -

ве коре које се упо тре бља ва за вези ва ње’. 
– Пође кад смо лику упо тре бља ва ли за 
вези ва ње мешто узи це. 

лика ж ‘мај ка, бака’. – Наша лика 
Анка е стал но у џепу од кеце ље има ла не-
што да нас обра дуе кад је сре ти мо, ил бол -
бо ну, ил коц ку шеће ра, ил суву шљи ву;  ║ 
лики ца ж хип. – Моја ђеца мај ку зову и 
лила и лика, и лики ца и лики чи ца. – Моја 
слат ка лики ца мене изве зла блу зу; ║  
лики чи ца / личи чи ца ж дем хип. – Моја 
уну ка баки тепа ла: лики чи ца. 

лико ва ти -уем несв ‘мно го се радо ва -
ти, три јум фо ва ти, радо ва ти се уинат не-
ком’. – Поче ше они да лику ју и да се кезе, 
а ја им велим: немо мло го да се сили те 
јел је каза но – ко се зад њи сми је нај сла ђе 
се сми је. – Никад немо, бла го ђеду, да 
лику еш кад у нечем пред ња чиш јел то 
није бого у год но и мож за-час да се пре о -
кре не у бру ку, но стал но бид ни сме ран; 2. 

‘реза ти, кле са ти лик на над гроб ном спо -
ме ни ку’. – Каме но ре сци су пође кад ради -
ли ортач ки па један ликуе, а дру ги укле -
си ва сло ва, ене ти на спо ме ну Мили ћа 
Анђе ли ћа из Гуче [из 1878] стои: Овај лик 
лико во Миле Попо вић из Све шти це а изре -
за сло ва Гли шо Дми трић из Котра же. 

ликт непром ‘све тао, све тле боје’. – 
Купи ла ми нана блу зу,  дошла нако ликт, 
а баба  вели да е могла е да бид не још 
мено лик ти ја. 

лила ж в. лика. – Не да мене моја лила 
да с-уда ем до-[ј]есени. 

лимун ли непр ом ‘жута боја’. – Испа -
ло јој вар ба ње нако лимун ли бое. 

лин га ра ти -ам в. лиња ти. – Не ради 
ништа, само лин га ра по селу и води аб-
ро ве. 

лињав -а -о ‘који се лиња, мења дла -
ку’. – Она мач ке ти на, сва лиња ва, уишла 
у кућу, а дла че ти не јој опа да ју по пар то су. 

лињак м ‘нерад ник, лен шти на’. – 
Немо да бид неш лињак, бла го ђеду, но се 
тру ди да нешто при вр је диш, да ćутра бид -
неш дома ћин човек а јок нека голо гу зи ја. 

лиња ти лињам несв ‘ски та ти, бес по -
сли чи ти’. –  Чудом се чудим од чега они 
живе кад само лиња ју кое ку ди је ко неке 
глу ве куч ке. 

лиња ти се -ам се несв ‘мења ти дла ку 
(о живо ти ња ма)’. – После лиња ња гове -
ди ма дла ка бид не љеп ша и сјај ни ја. – Кад 
бид не с про ље ћа, сто ка се лиња па кад иг 
тима риш, бид не пуна чеша ги ја дла ка 
зачас. 

липа ж  бот ‘дрво Tilia platyphylos’. – 
Пје ва ше Вен ћо: ста ра липа уве ла, ђе ме 
дра га воље ла; ║ липи ца ж дем ‘мала мла -
да липа’. – Оста ви ми бру са ру и брус 
испод оне липи це; ║ липов -а -о ‘који је 
од липе, који се одно си на липу’. – Липов 
лад у јуну ти је мали рај, миром мири ше. 

липар -ара м ‘шум ски појас у коме 
пре о вла ђу ју липе’. – Из липа ра се чуе зуј 
чела: има иг ко на гори листа. 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ286



липо ви на ж ‘гра ђа од липе’. – Наре -
ди јо ми Тоша десет ђер зон ки од липо ви -
не, не мош да се наглаш кол ко су згод не. 

лип са ж ‘изну ре на, измо жде на жена’. 
– Она моја лип са оти шла у-бању; ║ лип -
су ља  ж ‘лења осо ба, којој је тешко и да 
дише, а камо ли да што ради’ – Није она 
лип су ља више ни-за-каки пољ ски рад, 
мож да чар ка ватру и то ти је. 

лип са ти -ше(м) св ‘скон ча ти, уги ну -
ти (о живо ти ња ма)’, – И тако се госпо ђа 
Луј за поч не јада ти Маној лу: Јао, гсин 
Маној ло, лип сао ми маћак и то какав ди-
ван маћак, а он ће на то: Мене лип со бик 
од пет-това ра па нисам пла ко, а ти кукаш 
за мач ком;  изр. Не лип ши, магар че, до 
зеле не тра ве; ║ лип си ва ти лип си вам 1. 
несв пре ма лип са ти. – Изле гло се доста 
пила ди, ал је поне ко и лип си ва ло; 2. 
‘живе ти у беди. – Ене ти га Крсто мир за 
огле да ло: бијо сила, сад лип суе у туђој 
кући, ни куче та ни маче та; то ти је оно: 
млад дели ја – стар сиро ма. 

лип со м ‘човек изну рен, с »душом у 
носу«’. – Ене га онај лип со иза шо те не-
што  беја ги  ради,  а  једва се држи на но-
га ма. 

лип со ти на ж в. црко ти на. – Мешто 
да су ону лип со ти ну зако па ли ко људи, 
они је баци ли у јару гу, не мош да про ђеш 
од смра да. 

[лис] листа м ‘лист, веге та тив ни део 
биљ ке’. – Кад о Петро вуд не пожу ти лис 
на гори, знај да е суво ви ца узе ла данак; – 
Кад су свад ба ри пошли кући, нару чи Мар -
ко ону: напи ши нам, доћи ћемо, ниси, сејо, 
лис без горе; изр. наше горе ~ ‘свој та’. – 
То ти је Дра гој лин унук, наше горе лис; 
изр. окре ну ти ~ ‘про ме ни ти пона ша ње’. 
– Од данас окре ћем нов лис, нема више 
зебан ци је; 2. ‘зад њи део пот ко ле ни це’. – 
Од оног пеша че ња низ ону вуко е би ну му 
се упа ли ли листо ви на нози; 3. ‘метал ни 
део рен ди ћа или бич ки је’ (в. 43/3, стр. 
234). ║ лиска ж сглт. – Гове да поје ду 

лиске, шашу сит ну; ║ лишчу ри на ж аугм. 
– Она тури ла на гла ву ону лишчу ри ну од 
репу ши не – да не види Бого да се омр си -
ла у петак; в. репу ши на; ║  листић -ића м 
дем од лист. – Паде листић з-багре на, жут -
но од жеге; ║ листак лиска м ‘и с т о ’ . – 
Откин дер ми један листак бокви це да 
турим на ову рани цу, ома ће да зара сте; ║ 
лишчић -ића м дем в. листић. – Није коза 
оста ви ла ни лишчић на-ном кале му. 

лиса ж ‘овца са белом шаром на црној 
гла ви’. – Нај во ље ла баба Лису и Сигу од 
сви југ ова ца, оне нека ко биле уми ља те: 
чим иг ваб не »Прс, ојце!« – оне дотр че 
до ње; ║ лисас -ста -о ‘који има белу пегу 
на гла ви’. – Оно лиса сто јаг ње сагу би ло 
мај ку, па бле[ј]и. 

лисац лисца м зоол 1. ‘дивља живо -
ти ња, Vul pes, муж јак’. – Бијо е то, реко 
би, неки ста ри лисац: кад је зала јо кер, он 
ко да није ни мого бежа ти; 2. ‘лукав чо-
век’. – Ништа не  веруј оном лисцу ║ 
лиси чић м ‘и с т о ’ . – Виђе ли ти да из 
оне јаме про ви ру ју лиси чи ћи. 

 лиси ца ж зоол ‘Vul pes’. – Нава ди ла 
се лиси ца на коко ши, муке смо има ли; ║ 
лија ж дем. – Наме шти јо сам зам ку за 
лију, дако е ува тим да јој пока жем чије 
коко шке трје би; изр. Лија лија па доли ја; 
║ лиси че -ета с ‘мла дун че лиси це’; в. 
поту ри ти, каприц;  ║ лиси чи ца ж дем од 
лиси ца. – Пре тр ча пре ко пута мала лиси -
чи ца; ║ лиси чи на ж аугм пеј од лиси ца. – 
Мора мо гла ти д-уби је мо ону лиси чи ну, 
доди ја нам. 

лиси чар м ‘пас за лов на лиси це’. – 
Имо е Љуби ша Цогољ мло го добр ог лиси -
ча ра. 

лиси чар ка ж бот ‘јести ва печур ка 
Cant ha rel lus ciba ri us’. – Лиси чар ка е 
печур ка, ко зна да е спре ми – није одво и -
ла од пиле ти не. 

лисник  м ‘стог искре са ног гра ња са 
лишћем (за исхра ну ова ца, коза, пре ко 
зиме)’. – Жђе ну људи у кота ру поред сје -
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на по некол ко лисни ка који при по мог ну 
да се изра ни сто ка пре ко зиме, наро чи то 
овце и козе. 

листа ти -а(м) несв 1. ‘доби ја ти лишћe 
(о биљ ка ма)’. – Кад с про ле ћа поч не да 
листа дрве ће, мош д-изго ниш сто ку у 
брсти ну ако е ома ло ране; 2. ‘пре вр та ти 
листо ве књи ге’. – Он дова ти Еван ђе ље с 
поли це и поче да листа, оће, вели, да нам 
про чи та о стра шном суду од Мати је. 

литар литра ж ста кле на посу да запре -
ми не јед ног литра из које се слу жи вино. 
– Ток ни дер један литар вина; ║ литри ца 
ж ‘ста кле на посу да за раки ју од четврт 
литра’. – Кад гођ наи ђе неко поред авли -
је, тајо га свра ти и изне се литри цу себи -
це да га поча сти. 

лити ца ж ‘око ми та сте на’. – На ону 
Радој ко ву лити цу се насе ли ле орлу ши не, 
па кад мали орли ћи окри ла те и поч ну да 
лете, мено мено па чуеш како клик ћу, а 
коко шке се узло вр је де. 

лице  с 1. ‘образ, лик’. – Има ди ја ше 
Тија на лице ко упис; 2. ‘лик, лич ност’. – 
Дуго е он бијо у нашем кра ју сумљи во 
лице, е потље су га сви заво ље ли; 3. ‘мате -
ри јал за шиве ње, тек стил’. – Кад сиђеш у 
Чачак, оти ђи у ону про дав ни цу код Ради -
са ва Миле ни ног, туј има лица за блу зе да 
се не мош нагла ти. 

лици дер м ‘кола чар’. – Били на ваше -
ри ма они лици де ри што пра ве оне кола -
че, више за украс; ║ лици дер ски -а -о, 
нај че шће у изр. ~ срце ‘вашар ски поклон 
деци или девој ци у обли ку срца’. – Кад 
смо на сабо ру оди гра ли коло и кад смо се 
прет по ста ви ли, ја јој купи јо лици дер ско 
срце, она поцр ве ње, поче се сне би ва ти, 
па нај зад узе. 

лиц ка ти в. лиза ти. 
личит личи та -о ‘леп за гле да ње, нао -

чит’. – Виђек Вери не сино ве, ста са ли, 
личи ти мом ци, из оне сиро ти ње изра сли 
ко два бора, не зна се да л су љеп ши, ил 
вас пи та ни ји, ил бистри ји. – Нау чи ла е мај -

ка да тка од малиг ногуј, да виш како јој 
је тка ње личи то да се не мош нагла ти. 

личи ти се -им се несв ‘бити сли чан 
неко ме, личи ти на неко га’. – Личе се ко 
да су бли зна ки ње, ко јај це јај це ту. – Више 
личи на ујче ви ну но на оче ву повр зи цу. 

лишај м бот ‘нижа биљ ка Lic he nes’; 
в. попр ска ти. 

лје вак -вка  ‘спра ва за сипа ње теч но -
сти у посу де с уским грли ћем’. – Ко што 
шав њом сипа мо раки ју у буре из поста ве, 
тако лјев ком наспе мо раки ју у вла шу. 

лјев ка ж в. лје вак. – Не знам ђе зату -
ри ше лјев ку, шће док да нато чим ајду ком 
раки је у ову вићи ју. 

лје га ти в. лежа ти.  
лјек / лек прил ‘сасвим мало’. – Изар -

чи смо мас, нема више ни-лјек; изр. ни 
лјек, за лјек ‘ника ко, нима ло’. – Није при -
вр је ди јо он у овој кући ни за лјек један; ║  
лје чак прил ‘врло мало’. – Ваљ да ђе је 
нај мла ђи, па добио лје чак имањ ца, кол ко 
да га не иско бе, ал Бог му дао да е баста -
шан, а и нашо вред ну жени цу, па се згод -
но  оку ћа ри јо;  изр. сва ки лјек ‘све, пот -
пу но,  без  нај ма њег  остат ка’;  в. изну - 
три ца. 

лјеп / леп лје па -о ‘леп’. – Бијо е он 
лјеп – док га е било. – Ако мош помо ћи 
невољ ни ку, помо зи, севап је, ако не мош, 
подај му лепу реч; изр. Лепа реч гво зде на 
вра та отва ра; ║ љепот но прил ‘лепо’. – 
Поње ла е годи на, вала Богу, не мож да 
бид не љепот ни је; ║ љепу шкас -а -о ‘лепу -
шкаст’. – Јес му она ђевој ка љепу шка ста, 
а да л је рад на, то не знам, али запам ти 
добро, син ко: љепо та ти је ко воће – крат -
ко трае и ква ри се. 

лје ска в. љеска. 
лоби на / луби на ж ‘тело закла не 

живо ти ње из кога су изва ђе не изну три це, 
луби на’. – Клао нам ујко Милин ко бика 
па се шали: ај д-иде мо у реве ну – мене 
лоби на а вама цубок. – Шалиjаше се он 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ288



па вели: ја ти нај ви ше волим луби ну од 
брав че та и кору од млје ка. 

лови на ж ‘улов’; в. зубо ња. 
лога ло с ‘лега ло’. – Кад смо опка ша -

ли око њиве, наи ђе мо у врзи ни на лога ло 
и у њему мале зечи ће, мањи од дрн да ћа. 

лог ну ти -нем св ‘зало жи ти, под ло жи -
ти ватру, дода ти дрво у ватру.–  Лог ни де, 
ћери, ватру да про ври вода за кача мак; ║ 
ложи ти -им  несв. пре ма лог ну ти. – Кад 
је ложи јо ватру, испа не му жишка и про -
го ри ми крпа ру; ║ лошка ти -ам несв 
‘пома ло дода ва ти дрва у ватру, одр жа ва -
ти ватру’. – Јад на све кр ва, кад је била вамо 
при кра ју, могла е да лошка ватру и да 
при па зи мено око јела да не заго ри; в. 
зани ма ци ја. 

ложи чи ца ж анат ‘уду бље ње испод 
груд не кости’. – Забо ље ме само-сама 
ложи чи ца, вође, д-изви неш, изнад пуп ка, 
што од тере та, што од ćеки ра ци је. – Јутр -
ос дра ги испред куће про ђе / кад му виђо 
беле кани чи це / забо ље ме испод ложи -
чи це. 

лоза ж ‘раки ја од гро жђа’. – Има ли 
смо комо ви цу, кад ото чи мо вино, ми ону 
коми ну испе че мо, а пекли смо и лозу, она 
иде без ота ка ња вина. 

лоза1 лозе ж бот ‘дрве на ста биљ ка Vi-
tis vini fe ra’. – Пушти јо Микош лозу око-
куће, па згод но погла ти посеб но с јесе ни 
кад попла ве гро здо ви; изр. вино ва ~ в. 
виња га; ║ лози ца ж дем. – Ону лози цу 
поса ди јо Јан ко и ђедо е о њој посеб но 
бри но; ║ лози ца ж ‘укра сна биљ ка дуге 
вре же’. – Кад сија ли ца пре го ри, ондај мај -
ка скло ни они метал ни део, наспе воде и 
обмо та кана вом и зака чи на зид, у то тури 
пел цер лози це и она расте око целе куј не, 
само поме но доли ваш воду; ║ лозни -а -о 
‘који се тиче лозе’. – Кода њиг мож да се 
нађе лозни јег кале мо ва. 

лоза2 лозе ж ‘навој на шра фу’. – Не 
вре ди, не могу да при ви јем овај шав, обла -
зла му лоза. 

лој лоја ‘масно тки во којим су оба -
вије ни уну тра шњи орга ни (ова ца, коза, 
гове ди)’. – Купи лој па се гој, сине мој – 
кажу ђете ту кад га оку па ју; изр. Живи ко 
бубрег у лоју. 

лоја ни ца ж 1. ‘све тиљ ка са отво ре -
ним пла ме ном’. – Биле оне лоја ни це лам -
пе, да видиш док вече раш; 2. ‘крпа нато -
пље на лојем (као народ ни лек про тив 
пре хла де)’. – Кад смо били мали па назе -
бе мо и поч не мо да рипа мо, баба нам при -
ви је, с вече ри, топлу лоја ни цу на гру ди и 
до ују тро – ко руком одње то. 

лока ра / лок ма ра м ‘пија нац, бекри -
ја’. – Иć, ништа горе не мрзим него виђе -
ти лока ре како пова здан дан гу бе и шљо -
ка ју. – Не могу да сми слим ове лок ма ре 
што пова здан само шљо ка ју. 

лока ти лоче(м) несв 1. ‘пити као пас 
или сви ња’. – Глам како кере лоче воду, 
зава та јези ком ко д-има каши ку; 2. ‘некон -
тро ли са но  пити алко хол’. – Да оће да 
пију ко воло ви, па ај-ај, зна ли би кол ко 
им је доста, но јок: они лочу док не обез -
ви ја ју. 

локва ж ‘ува ла на путу у којој вода 
напра ви глиб, бла то’. – Загли бик кола у 
ону локву у Шуке ви ни, не мога ди ја ше 
коњ да иг изву че, те мора док д-уга зим да 
погу рам, па ми уиђе бла то у кон ду ре и 
поче да кљеч ка; ║ локви ца ж дем. – Учи -
ни ми се мала локви ца, кад, ђаво ла, загла -
ви смо кола; ║ локве ти на ж аугм. – Дођо -
ше ми гла ве ове локве ти не, да ми је да 
доче кам да пот ку е мо пут, не би жали јо д-
умрем; ║ локву ри на ж ‘и с т о ’ . – Мора -
мо д-изву че мо каме ња у ону локву ри ну, 
доди ја: кад гој пане киша, не мош пре ко 
ње ништа да пре ву чеш. 

локвањ -ања м бот ‘воде на цвет на 
биљ ка Nympha ea, Nup har’. – У нашој 
jезерини има доста локва ња.  

лола м ‘дра ган, момак’. – Зна деш ли 
ону: љуб ме, лоло, ал немо с вече ра / пред-
зору сам сла ђа од шеће ра. 
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лом м 1. ‘неред’. – Нећу више да ви-
дим овај лом по-кући, но да сва ку ствар 
тури те на свое место; 2. ‘место на коме је 
нешто сло мље но’. – Кад су га сли ка ли на 
рен ге ну, рекли му д-има лом пови ше 
коље на; 3. ‘отпа ци, отпад’; в. под ри гу ша; 
║ ломљив ломљи ва -о ‘који се лако ломи, 
крт’. – Пази како носиш те облан де, оне 
су ломљи ве, пук ну зачас. 

ломан лом на -о ‘тала саст, бре го вит’. 
– Нема љеп шег кра ја од нашег лом ног 
Дра га че ва ија ко су пот пла нин ци гово ри -
ли дра га чев ским мла да ма да су се уда ле 
у чоло пек. 

лома та ти се -ам се несв ‘ићи по врле -
ти, бес пу ћу’. – Лома та смо се по-ној вуке -
би ни до под не, једва на једви те јаде избан -
да смо одан ле 

лом бер лом бе ра м бот ‘зачин ска биљ -
ка лор бер, ловор Lau rus nobi lis’. – Мај ка 
е воље ла у под ва рак д-уба ци поне ки лис 
лом бе ра. 

ломи ти -им несв ‘сит ни ти (каме ње), 
крши ти (гра ње)’. – То сит ни је ломи ру-
ком, а за круп ни је – узми ćеки ру; ~ се 
‘мучи ти се иду ћи по каме ња ру, по бес пу -
ћу’. – Је л ово та кере ћа памет која ћера 
чове ка да се по ваким мести ма ломи и кад 
не мора; ║  лом ка ти -ам несв дем а. ‘сит -
ни ти гра ње за пот па лу’. – Лом ка ђедо 
гран чи це, ваља ће и за ćутра; б ‘нер во зно 
сти ска ти прсте’. – Ђедо шет ка по авли ји 
и лом ка прсте, не мож д-ишче ка ка-ће да 
јаве да л је мушко ил, јопет, жен ско; ║ 
лом ну ти -нем св. – Лом ни де ми кома дић 
пога че па д-идем сто ци. 

ломља ва ж ‘звук ломље ња, крше ња’. 
– Они Срећ ков ци запо ђе ну ше бој, наста -
де ломља ва, спа ша вај се ко може. 

лонац лон ца м ‘вели ка кера мич ка или 
метал на посу да за кува ње’. – Свад бар ски 
купус спре мо  се маом у земља ним лон -
ци ма. – Вика ше лика: ил лон цом о камен 
ил каме ном о лонац, тешко лон цу; ║ лон -

че -ета с ‘ома ња посу да с јед ном дршком, 
мали лонац’. – Ид-де, бла го баби, нато чи 
лон че расо ла, нешто ми паде наум да би 
мено попи ла;  ║ лон чен це -ета дем – Још 
чувам оно мало лон чен це што е моја баба 
доње ла ђете ту за Мла ден це; ║ лон чи на 
ж пеј аугм. – Што си ону лон чи ну оста -
ви ла нео пра ну да е напа ну муши це?; ║ 
лон чу ри на ж ‘и с т о ’ . – Глам јој ону лон -
чу ри ну на шпо ре ту: није изри ба на бозна 
откад. 

лопар -ара м ‘дрве на лопа та на дугој 
дршци’. – Кода њиг била вели ка задру га, 
два е спе-шес  чеља ди, и туј ти се у љеб ној 
вру ни пеко љеб и вади јо лопа ром; ║ лопа -
рић -ића м дем; в. зви ждаљ ка; ║ лопа ри -
ца ж. ‘дрве на каши ка за бра шно’. – Мај -
ка лопа ри цом наспе бра шна из наћ ва ра, 
про си је га па у љеб ној кар ли ци замје си 
пога чу. 

лопа та ж ‘алат ка за сипа ње, пре то ва -
ра ње зрна стих и сип ких мате ри ја’. – Кад 
је вла жно љето, сипа ли смо пше ни цу у 
собу на пар тос, отво ри мо про зо ре д-има 
про ма је и ондак лопа том, по некол ко пута 
на-дан лопа та мо; ║ лопа ти ца ж  1. дем 
лопа та. – Набав де јед ну мању лопа ти цу 
д-има за ђецу; 2. анат ‘пљо сна та кост, 
плећ ка sca pu la. – Зна ла, бија ги, Вуја на да 
гле да у лопа ти цу од божит ња че та. 

лопа та ти -ам несв ‘пре вр та ти лопа -
том’. – Пше ни цу, јечам, раж или зоб ако 
није добро сува, раза стре мо у-соби ил у 
авли ји на муше му и лопа та мо; ║ лопа та -

ње с гл им. – Земај ле није било ови јег 
меша ли ца, но се мал тер и бетон пра ви јо 
лопа та њем, нај пр во се три пут пре ло па та 
насу во песак и креч ил цемент, п-ондај 
још три пут с водом; в. изру чи ва ти. 

лопов -ова м ‘кра дљи вац’. – Он ти је 
бијо лопов неви ђен, тај би укро покр ов с 
мај ке. – Исти су лопо ви онај кои кра де 
тре шње и онај што му чува стра жу; ║ 
лопов чић -ића м дем; в. џан дар; ║ лопур -
да пеј аугм ‘лопов чи на’. – Од лопур де 
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лопур да, не иде ивер диље од кла де, и ђед 
му е крао на ангро.  

лопо влук -овлу ка м ‘кра ђа‘. – Они ти 
живе од лопо влу ка, тамо-они; в. испи па -
ва ти. 

лопу жа м ‘сит ни ји лопов’. – Она лопу -
жа ми мазну ла ćеки ру с дрвља ни ка; изр. 
Ко лопу жи кроз-прсте гле да није одво и јо 
од њега. – Ко лопу жу кри је бољи ни он 
није. 

лотре ж мн ‘стра ни це на запре жним 
коли ма налик на мер де ви не’. – Кад пре -
вла чи мо пше ни цу ил јечам, ми тури мо 
лотре на-кола и ондак сно по ви не могу д-
испа ну. 

лоћи кав -а -о ‘боле шљив, слаб’. – Шта 
да ти кам, није свог здра вља, дошо мено 
лоћи кав, ал јопет се бори кол ко може, па 
се надам да ће јопет да пре тек не; знаш 
како вика ше баба Дра ги ња:  жути жуту ју, 
црве ни путу ју. 

лош -а -о ‘рђав’. – Знаш како е каза но, 
бла го ђеду: ако чиниш мало и не мош 
више, добро ти се пише; ако чиниш доста, 
а мого си вишe – лошо ти се пише. – Сва -
ки човек жели да од дру ги јег бид не бољи, 
а од сина лоши ји. – За њиг ти важи она: 
два лоша уби ше Мило ша. 

лошак -ака м ‘лош човек, ништак’; в. 
дво лич њак. 

лошка ти -ам несв в. лог ну ти. 
луб луба м ‘део чизме око пете’. – Ко 

неко дје те ćео на сони це по оној помр зли 
и упро па сти јо лубо ве на наким чизма ма. 

лубе ни ца ж бот ‘јед но го ди шња биљ -
ка Citrul lus vul ga ris’. – У боста ну смо има -
ли коли бу и у њој смо бора ви ли кад чува -
мо лубе ни це. 

лубе ни чар ка ж ‘сор та кру шке’. – Кад 
угри знеш ову кру шку, уну тра дође руја 
ко лубе ни ца, зато е и зове мо лубе ни чар ка. 

луби на ж в. лоби на. 
лувт м 1. ‘свеж ваздух’, в. лув ти ра -

ти; 2. ‘расто ја ње, зазор’. – Изли за ла се 
сови на на дво ко ли ци па точ ко ви доби ли 
лувт те шевр да ју; в. раз ло ка ти. 

лув ти ра ти лув ти рам несв ‘про ве тра -
ва ти’. – Отво ри про зо ре нек се лув ти ра 
кућа кад је вако лепо вре ме. 

луг1 луга м ‘шуми ца, гај’. – Знаш како 
е каза но: тешко дру гу без дру га и сла ву ју 
без луга. 

луг2 луга м ‘пепео рас тво рен у води, 
као сред ство за пра ње, лужи на’. – Ондај 
ти се аљин ке потр па ју у пар јо ни цу и озго 
сипаш врео луг. 

луд луда -о; изр. ~ о вре ме ‘лоше вре -
ме, зло вре ме’. – Наи шло неко лудо вре -
ме: ни рође но дје те не сми јеш да шинеш, 
но ће они да га усре ће ш њином нау ком. – 
Од луда оца луда ђеца; ║ луц кас -ста -о 
‘нео би чан, луц каст, мало при глуп; ша-
љив џи ја’. – Јес мено луц кас, ал има добру 
душу, не могу губа во да збо рим. 

луда м / ж ‘осо ба ненор мал ног пона -
ша ња’. – Пушти луду, ш њим се још нико 
није здо го во рио. 

лудак -ака м ‘човек поре ме ће не све -
сти’. – Ово ти је дошло послед ње вре ме у 
коме лудак учи збу ње ног; ║ лудач ки -а -
о ‘који се одно си на луда ка’; изр. ~ уве ре -
ње  ‘за неу о би ча је но пона ша ње’. – Е, очи -
ју ми мојиг, тре ба ло би ми изда ти лудач ко 
уве ре ње; ║ лудач ки прил ‘некон тро ли са -
но, поре ме ће но’. – Тако га е лудач ки 
шину ла да сам мисли ла да ће му гла ва 
прсну ти. 

луди ра ти се луди рам се несв ‘пона -
ша ти се нера зум но, луц ка сто’. – Не знам 
кои су му јади, оста да се луди ра цео жи-
вот; ║ лудо ва ти луду ем несв ‘и с т о ’ .  –  
Није мого више да гле да како лудуе и он-
дак му каже: или с нама на посо ил с ми-
лим Богом куд оћеш и да ми ниси више 
на-очи изи шо; ║ лудо ва ње с гл. им ‘ненор -
мал но пона ша ње’. – Више неће моћи из 
кре ве та за астал па у лудо ва ње, но глај да 
тамо нађеш и кре вет и астал. 

лудос -ости ж ‘нера зум ност, непро ми -
шље ност, неу ра чун љи вост’. – Мло го 
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лудо сти мож да видиш на сва ком кора ку, 
а ти, бла го ђеду, пази: ко е луд, не бид ни 
му друг. – Мла дос лудос. 

лужи на ж ‘вода са про ку ва ним пепе -
лом у којој се отку ва ва веш’. – Ми смо 
лужи ном пра ли веш, ондак ти није било 
ови јег пра шко ва и кое че га, ко-во сад што 
има де. 

лужи ти лужим несв ‘ста вља ти у луг, 
пепео пре пра ња, кисе ли ти у води у коју 
је ста вљен пепео (о тка ни на ма и пре ди -
ву)’. – Све смо лужи ли кошу ље и кое шта 
д- истри е би мо оне враж је вашке; в. вашка. 

лужњак -ака бот. ‘вари је тет хра ста, 
Que r cus robur’. – Насред лива де има 
лужњак, ноли ки је како се пам ти, веле да 
туви Кара ђор ђа; ║ лужња ков -а -о ‘који 
је од хра ста лужња ка’. – Лужња ко ву кору 
ску ваш у води па се ш њом оку паш, то е 
мло го здра во. 

лужња ко ви на ж ‘гра ђа од лужња ко -
вог дрве та’. – Од лужња ко ви не кад напра -
виш тишље рај – то ти је за веко ве. 

лук м бот ‘зеља ста биљ ка Alli um’, об. 
у стал ним спо је ви ма црни ~ ‘Alli um cepa’, 
бје ли ~ ‘Alli um sati vum’. – Сва ке годи не 
поси је мо лију бје лог, лију вла шца и двје-
три лије црног лука; изр. тук на лук. – Не 
зна  се  ко  е  од  њиг  загу ље ни(ј)и,  што 
вика  ли:  уда рио  тук  на  лук,  па  кад су  
се  изми ри ли  –  ни  лук јели  ни лук мири -
са ли. 

лука ж ‘рав ни на поред водо то ка’. – 
Лика е у луци има ла башчо ван лук, кад је 
суша, могло да се зали ва; ║ лучи ца ж дем. 
– Изри ља ли смо лучи цу пред-зиму, из- 
мр зла земља, дошла ко кава, не мож да 
бид не љеп ше.  

лукав лука ва -о ‘вешт, при тво ран, пре -
пре ден’. – Ови су зна ли све што чести том 
чове ку не мож ни наум пасти и били су 
лукав ши ји од лиси це.  

лука вац -авца м ‘лукав човек’. – Оном 
лукав цу не би веро во па да ćед не голом 
зад њи цом на добро ража ре но огњи ште. 

лукав ство с ‘пре ва ра, обма на, мани -
пу ла ци ја’. – Ови горе нак у вла сти ма су се 
лукав ством одр жа ва ли, а кад им то није 
пома га ло – зна ли су и друк чи је. 

лукав шти ња ж ‘лукав ство’. – Чини 
се нако да е сла дак, ал про ви руе из њега 
лукав шти ња.   

луко ви на ж ‘спољ ни листи ћи гла ви -
це црног лука’. – Нај во лим вас кр шња јај -
ца што се кува ју у луко ви ни; в. вар ба ти. 

лула ж 1. ‘бакар на цев која спа ја казан 
са табар ком лам пе ка при пече њу раки је’. 
– Мора ли смо у ноћ, кад завр ши мо пецид -
бу д-уно си мо лулу и капак под кључ, боз 
ониг лопур ди; 2. ‘део пушач ког при бо ра’. 
– Пје ва ше Рат ко Пје вац: луло моја сре -
бром око ва на, пуши јо би ал немам дува -
на; 3. ‘кера мич ки гео ме тар ски белег’. – 
Иза шо нам гио ме тар, једва нађо смо лулу. 

лум по ва ти -уем несв ‘пијан чи ти и 
весе ли ти се’. – Никад досад Видо сав није 
лум по во, ал синој му дошло наум, тру ба -
чи само што нису поис пра вља ли тру бе 
кол ко е густи ро. 

луња ти луњам несв ‘лута ти, ићи бес -
циљ но’. – Ништа он пусник не ради, само 
луња ко глу ва куч ка. 

лупа ти лупам несв ‘уда ра ти (по нече -
му)’. – Виђ де ко то лупа на про зор; ║ 
лупи ти -им св пре ма лупа ти; изр. ~ гла -
вом о-зид ‘касно схва ти ти заблу ду’. – Није 
вре ђе ло при ча ти док није лупи јо гла вом 
о-зид, те тако дошо паме ти; ║ луп ка ти -
ам несв дем. – Кад је дуно ветар, поче 
нешто да луп ка, упа лим вењер да видим 
шта-е кад оно капак на про зо ру доње собе; 
║ луп ну ти -нем св пре ма лупа ти. –  Чу 
ли ти, Јело, да нешто луп ну испрет куће?; 
изр. луп ну и оста де жив ‘изго во ри ти 
бесми сли цу’. – Луп ну грд ну рјеч и оста -
де жив.  

лупе та ти -ам несв ‘гово ри ти глу по -
сти, бле бе та ти’. – Пра во ти кам, кад је 
почо да лупе та, згод но ме било сра мо та 
од њего ве сра мо те.  
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лура ти лурам несв в. луња ти. – Нема 
ти од тог што лураш ништа, бла го ђеду, 
но жен се ти и на вре ме сави јај гње здо, 
па да даде Бог и ти доче каш уну ке. 

лустра ж ‘прљав шти на на кожи сви -
ње’. – Кад шури мо свињ че, ми зво ном 
добро при ти сне мо те ски не мо и кочет и 
лустру.  

лућум лућу ма м ‘биту мен’. – Ако не 
туриш рас то пљен лућум изме ђу цокле и 
цигле, мож да ти гра ђе ви на вла жи целог 
живо та, туј не тре ба ште ђе ти. 

луцер ка ж ‘врста дете ли не’. – Луцер -
ка мож да баци на добр ој годи ни по чети -
ри кола. 

луч луча м ‘цеп ки це из пања црног 
бора које горе посто ја но и спо ро’. – Наи -
ђу озго Ерцо ви и на коњи ма носе луч, па 
смо мења ли луч за жито и то смо кори -

сти ли за пот па лу а неки пут и за осве тље -
ње вако кад одеш у ноћ да нато чиш раки -
је ил вина, д-узмеш гла ви цу купу са и тако 
нешто,  накрат ко;  изр.  Тра жи ћеш ти 
њега  с  лучом ‘има и мно го горих од 
њега’. 

лучац луч ца м 1. ‘лук на колевци` – 
Кад дје те заспи, ја пре ба цим поња ву озго 
пре ко луч ца да му бид не топло, а д-има 
вазду ка; 2. ‘дрве ни део гуда ла’ (в. 32/1, 
стр. 107).  

луче -ета с ‘девој ка, момак, воље на 
особа`. – Запје ва ше пла сти јо ци ону: отвор 
про зор, моје мило луче, да се луле кроз 
про зор уву че. 

лучи ти лучим несв ‘одва ја ти мла дун -
чад (да више не сиса ју)’. – Зва ла ме нина 
да јој помог нем лучи ти јаг њад од ова ца, 
оће да поч не мусти овце.

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 293



љага ж ‘бру ка, сра мо та, морал ни пад’. 
– Сам је наву ко љагу на се и на целу кућу 
с том буда ла шти њом. 

љашта ви ца ж ‘бубу љи ца на јези ку, 
јаште ри ца’. – Иско чи ла ми нека љашта -
ви ца на вр јези ка, боли ко да сам жишку 
тури јо. 

љеб м ‘хлеб’. –  У нашој кући је има -
ло љеба и ш-љеба, а њему нико није крив 
што е иско љеба пре ко пога че. – Ко нас је 
клео није дан гу би јо, није љеба ми и соли 
(7: 97). – Добро утув те, ђецо, да е нај лак -
ше љеб јести, да се тре ба потру ди ти да га 
испе чеш, ал се мораш добро узно и ти да 
га зара диш јел нема љеба без моти ке.  – 
Ман се тиг што свој љеб једу а туђу бри -
гу воде; ║ љебац љеп ца ‘хлеб’. – То нави -
кло да кра де и не мора ни љебац да зара -
ђу је; в. лебац; ║ љеп чић -ића м дем. – 
Брзо ће баба д-испе че ђечи ци један љеп -
чић; ║ љеб ни -а -о ‘који се тиче хле ба’. – 
Да ви напра ви баба љеб не прже ни це; изр. 
~ -а вру на ‘зида на пећ за пече ње хле ба и 
меса’. – Има мо лепу љеб ну вру ну и дви је 
пржу ље, земља ну и пле ка ну, а они нава -
ли ли да печу јаг ње на шиљ ку. 

љебар ник м ‘оста ва за хлеб ’. – Ми 
смо држа ли љеб у љебар ни ку, туј није 
могла да га дова ти ни мач ка ни муши ца. 
– Љебар ник му његов, само док ми дође, 
пока за ћу му ја како се поштуе ђед (ружна 
псов ка).  

љељен м ‘пече ни ован (као свад бе ни 
дар), јелен’. – Кад се при ка зу ју даро ви, 
онда чауш за пече ног овна што су доње -

ли при ја те љи вели како е при ја тељ доњо 
аков вина и аков раки је, јед ног љеље на и 
доста поште ња. 

љепо реч је с ‘лепа, бла га и про бра на 
реч’. – А он је имо љепо реч је: кад про -
збо ри – ко да зве зде брои. 

љепо та -оте ж ‘лепо та’.  – Реко: тет -
ка, ово је мој момак Мило је, а она пред 
њим: еј, моја Надо, ђе оде тво ја љепо та. – 
Поње ла е годи на, љепо та у-Бога. – Љепо -
та е про ла зна: бид не и про ђе. – Напу ни 
се, вала Богу, кућа чеља ди, на љепо ту 
погла ти; ║  љепот но прил ‘лепо, како се 
поже ле ти може’. – Поње ла е годи на, вала 
Богу, не може бити љепот ни је. 

љепо ти ња ж ‘лепо та’. – Да ти је, дје -
те, да зна деш кака е то љепо ти ња била 
при је педе сет годи на, капу би јој ски но; 
и да зна деш: љепо ти ња са чед но шћу 
дупла е љепо та. 

љепу шкас -ста -о ‘лепу шкаст’. – Јес 
му она ђевој ка љепу шка ста, а да л је рад -
на – то не знам, ал запам ти добро, син ко, 
љепо та  је ко и воће: крат ко трае и ква -  
ри се. 

љеса ж ‘решет ка испле те на од пру ћа 
на коју се ста вља воће у пушни ци ради 
суше ња’. – Има ли Мили ће ви ћи пушни цу 
с девет љеса и сви смо кода њиг носи ли 
д-осу ши мо поне ку љесу маџар ки. 

љесар м ‘ексер за заки ва ње љеса’; в. 
баски јаш. 

љеска ж бот ‘дрво Corylus ave la na’. – 
На дну лива де, доље на међи с Обра дом 
била вели ка љеска, туј смо одма ра ли и 
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ужи на ли; ║ љесков -ова -о ‘који је од 
леске’. – Љесков штап је лака шан кад 
се осу ши, 

љеско вак м ‘прут од леске` – Ако 
узмем овај љеско вак, сми ри ће се. – 
Узми дер ти неки љеско вак па га оши ни 
док је вре ме, немо д-одоц ниш па потље 
да чупаш косу з гла ве ко Вла сти мир јел 
није џаба каза но да е бати на из раја никла. 

љеско ви на  ж ‘леско во дрво’. – Од 
љеско ви не смо пра ви ли шта по ве зато што 
су лаки ко перо. 

љети прил ‘током лета, у лето’; в. 
ладо ва ти, муза ра, пудар. 

љети на ж ‘лети на’. – Љети на е, дао 
Бог, бога та само да би још лје пи јег дана 
да е збе ре мо. 

љето с ‘лето као годи шње доба’. – 
Једва чекам ка-ће љето, да се рас пу ште 
ђаци, зау ва ри ца да помог ну око сто ке, 
пла ште ња, купље ња шљи ва и кое че га; ║ 
љет ни -а -о ‘који се одно си на лето’; изр. 
~а куј на ‘про сто ри ја за кува ње током 
лета’. – У љет њој куј ни ти ми бид не мо од 
Ђур ђев да на па тамо, аман, до Митров да -
на, туј кува мо, вари мо, поста вља мо, при -
би ра мо; ~ -и рас пус ‘лет њи ђач ки рас -
пуст’. – Доћи ћеш ти, сине, за зим ски, па 
за љет њи рас пус, ври шко ће то да про ђе 
твое шко ло ва ње, док си дла ном о длан, 
немо да се ćеки раш; ║ љетос прил ‘непо -
сред но про шлог лета’. – Љетос смо се вала 
нара ди ли ко никад, а јес, вала Богу, роди -
ла љети на, не пам тим; ║ љето ске прил 
‘и с т о ’ . – Љето ске смо поче ли да зида мо 
шта лу, још да е окро ви мо ако Бог да до 
зиме; ║ љето шњи -а -е ‘који се тиче непо -
сред но про шлог лета’. – Ово љето шње 
теле се потре ви ло јешно и напред но. 

љето рас -ста м ‘мла ди ца, изда нак која 
изра сте у току јед не годи не’. – Шино 
љето рас ове годи не, мешчи ни, ко никад, 
вала Богу. 

љешник м ‘плод леске’. – Даде ми 
ујна пуне џепо ве љешни ка. 

љигав  -а -о ‘дво ли чан’. – То ти је љи-
гав човек каког мај ка није роди ла, не мож 
га ува ти ти ни за гла ву ни за реп. 

љига вац  -авца  в. љигав. – Љигав ци 
су ти зад ња кла са људи, од ништа клу ка 
нису има ли кад да поста ну људи. 

љиљан м ‘мири сни цвет Lili um, крин. 
– Не бој се шта ћете јести ил обу ћи: 
поглед ни љиља не у-пољу, како расту, нит 
пре ду нит копа ју, а љеп ше су обу че ни од 
цара.   

љољ ну ти -нем св ‘пасти’. – Пожу рик 
пре ко башче, нека ко се свр зок за неку 
гран чи ну у оном мра ку и љољ нук о леди -
ну кол ко сам дуга чак. 

љопа ти љопам несв ‘јести хала пљи -
во’. – Поче ше да љопа ју ко да су из-гла ди 
изи шли. 

љосну ти  -нем св ‘пасти’. – Кад зре ла 
кру шка љосне з-гра не, сва се рас тро па. 

љошти ти -и(м) св ‘ује сти, убо сти’. – 
Бец но се ко да га е шаран љошти јо; в. 
обад. 

љуба ван -вна -о ‘љуба зан, пред у сре т-
љив’. – Мло го е тај наш Ђор ђе љуба ван и 
добар човек. 

љуба ви са ти -шем (не)св ‘нала зи ти се 
у ван брач ној вези’. – Они су ти дуго љуба -
ви са ли да нико није знао; в. сазна ти. 

љуба ви ти -им несв ‘воле ти се, бити у 
љубав ној вези’. – Они су ти љуба ви ли 
при је њего ве вој ске и она га чека ла, одр -
жа ла обе ћа ње. 

љубе зан -зна -о ‘љуба зан’; в. пра ви ти. 
љуби ти (се) љубим (се) несв 1. ‘грли -

ти, цели ва ти’. – Оне су се дуго љуби ле и 
пла ка ле од радо сти; 2. ‘спа ја ти се, саста -
вља ти се (об. два пото ка)’; в. река, рје ка; 
изр ~ руку ‘кад се при ла зи руци ста ри јег’. 
– Љубим руку, башо! Жив бијо, вели ки 
пора сто, бла го баби!; в. тје штан; ║ љуб -
ну ти -нем св дем; в. коље но, товр ља ча. 

љуби чи ца ж бот ‘цвет на биљ ка Vio la 
odo ra ta’. – Уну ка јој доње ла љуби чи цу и 
бака се рас пла ка ла. 
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љубо мо ра ж ‘осе ћај неси гур но сти и 
пат ње у одно су на воље ну осо бу’ – Изеде 
је, пусни цу, љубо мо ра; ║ љубо мо ран -рна 
-о. – Он је мло го љубо мо ран ија ко му е 
жена поште на ко сун це. 

људи људи супл. мн. од човек ‘одра -
сли мушки чла но ви дома ћин ства’; в. бан -
сек; ║ људе ска ра м ‘добар човек, човек 
вели ког угле да’. – Он ти је бијо људе ска -
ра с које га гој стра не гле до; ║ људи на м 
‘и с т о’; ║  љуц ки -а -о ‘који се тиче 
људи, људ ско сти’. – Не тре ба њиг зва ти 
у љуц ко дру штво – они се од-тога бра не 
ко шару ља од оба да; ║ љуц ки прил 
‘поште но, људ ски’. – Ако ћемо нако љуц -
ки да раз го ва ра мо, није тре ба ло то д-учи -
ниш, јел ни ми ни наши ста ри нисмо то 
заслу жи ли. 

љуљ м бот ‘врста тра ве Loli um temu -
len tum, енгле ска тра ва L. peren ne’. – Кад 
сије мо тра ву, оба ве зно уба ци мо и ćеме 
љуља. 

љуља ти љуљам несв ‘њиха ти’. – 
Љуља ла га мај ка очи спа ва ња и пева ла му 
успа ван ке сва ки бого вет ни дан; ║ љуљ -
ну ти -нем св 1. ‘заљу ља ти’. – Љуљ ни де 
беши ку, да се дје те не про бу ди. – Љуљ -
ни де мено дје те еда би заспа ло; 2. ‘пасти, 
треснути` – Ошљи га се по оној роси и 
љуљ ну о-леди ну кол ко е дуга чак. – Кад 
је потр чо по оној поле ди ци, изле ће ше му 
ноге и љуљ ну о прти ну кол ко е дуга чак; 
в. креч; ║  љуљу шка ти -ам несв ‘лага но 
љуља ти’. – Виђи ти њу како она љуљу -
шка  свог  бра ти ћа  у  беши ци; ║ љуљ ка -
ти -ам несв дем. – Љуљ ка га баба и певу -
ши му: Лула нана сина Радо ва на / спа вај, 
сине, док сун це не сине / све док руј на зора 
не зару ди / не сме нико тебе да про бу ди. 

љуља шка ж ‘напра ва за љуља ње (об. 
за децу)’. – Начи ни јо им бра ли ца љуља -
шку и обе си јо на гра ну од дуда па се ђеца 
љуља ју пова здан.   

љуска ж ‘кора јаје та, ора ха, лешни ка’. 
– Љуску од ора са смо горе ли у шпо ре ту, а 

љуску од јај ци исту ца мо па дамо коко -
шка ма, бид ну твр ђа јај ца; ║ љушчи ца ж 
‘цеп ка, ивер’. – Иди, ћеро, на дрвља ник, 
напа бир чи љушчи ца да нало жи мо ватру, 
тре ба да зго то ви мо вече ру.  

љуска ти -ам несв ‘ски да ти љуску, 
чисти ти од љуске’. – Кад изљу скаш лук, 
оста ви љуску за боје ње јаја (9). 

љут љута -о. – Љут лук, док сам га 
љушти ла, сузе су ми точи ле. – Љут је ко 
рис, поскло ни се док се не лад не; ║ љут -
кас -аста -о ‘који је мало узљу тео’. – Љут -
ка ста ти ова чор ба; изр. ~ ко леп тир ‘ко 
се љути без раз ло га и коме то не при ли -
чи’. – Он се баја ги наљу ти, а чико му вели: 
Како си љут – ко леп тир; ~ ко рис ‘прзни -
ца’. – Пушти га у бес тра га, виш да е љут 
ко рис; ~ ко шаран ‘зми ја шар ка’. – Бија -
ше се нешто наје ди јо, љут ко шаран; ~ ко 
пашче; – Љуто, бре, не да да му каш 
ништа, само кев ће; ~о ко сичан; љута 
раки ја ‘пре пе че ни ца’. – Ај да про баш моју 
љуту, испа ла е ко гром, има два ес гра ди 
и поја че. – Љуто, бре, не да да му каш 
ништа, само шик ће. 

љути на -ине ж ‘наљу ће ност’. – Тако 
он шмуг ну неђе тамо у-вот њак док мене 
про ђе љути на, те се не заме ри смо. – Побе -
же у кача ру те се зарин гла док мене попр -
о ђе љути на. 

љути ти (се) љутим (се) ‘срди ти се’. – 
Он се љути за сва ку сит ни цу. – Немо се 
љутиш, ал морам да ти речем да то није 
поште но; изр. Кога ти је моли ти, није ти 
га љути ти; ║ љут ка ти (се) -ам се несв дем 
пре ма љути ти се. – Љут ко се он поза ду -
го, па се оно мад на-свад би изми ри ше. – 
Љут ка ли се наши при ја те љи што нисмо 
шће ли заед нич ку свад бу, реко им ђедо 
вако: ми жени мо мог уну ка и дола зи мо за 
ђевој ку, ви ćутра дан дођ те у прве шче и 
поде и тако има де мо чис рачун и дугу 
љубав; в. порот ник; ║ љут ну ти се -нем 
се св ‘мало се наљу ти ти’. – Бија ше се 
згод но љут но на учи те ља што га е ипсо -
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во пред ђаци ма. – Љут но се на Радо и цу 
што није дошо на ћевап, ал кад му е он 
опри чо о чем се ради ло, про шла га љут -
ња; в. порот ник. 

љути ца м / ж ‘»љуто« дете’. – Ти си 
нека пра ва баби на љути ца.  

љут ко м ‘који се ола ко љути’. – Онај 
наш љут ко мож да се наљу ти ни за шта. – 
Онај бабин љут ко се наду ри за сва ку сит -
ни цу. 

љут ња ж ‘неза до вољ ство, замер ка’. – 
Није било неке љут ње међ њима, ал јесу  
мено лад ну ли одно си откад су се жене 
сва ди ле. – Ништа ти љут ња, бла го ђеду, 
не пома же, него све реша вај с миром.  

љуто ва ти љуту ем несв ‘бити љут, у 
зава ди са неким’. – Љуто ва ли поза ду го, 
седам годи на, ал кад се жени јо Милин ко, 
изми ре се и од-ондај су грло и гла ва; в. 
несу гла си ца. 

љуц ки -а -о ‘који се одно си на људе’; 
прил в. људи. 

љушка ти -ам ‘љуљати`. – Игра она 
нако једра, па само љушка, а онај нева -
ља ли Дејо под ври сну: љушкај, Росо, изги -
бо смо! 

љушче -ета с ‘мало дете’. – Шта ти 
ради оно твое љушче, је л про о да ло, очи -
ју ти тво иг?
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ма маа м ‘мах, трен’. – Ан смо сти гли 
на гро бље, у исти ма бану и поп; ║ мао -
вит мао ви та -о ‘пла хо вит, који жесто ко 
реа гу је’. – Добар је и поштен, ал мао вит, 
пла не за сва ку сит ни цу.  

ма реч. у раз ли чи тим емо ци о нал ним 
иска зи ма, ~ ајде ‘ма хај де’. – Он мене 
каже: Немо д-едеш оно што се не једе, а 
ја њему скре шем: ма ајде, да неш ти да 
ми забра ниш; ~ беж тамо ‘одла зи од мене, 
бежи одав де’. – Каже он мене: Дођ дер 
вамо да ти нешто шанем, ко вра на пиле -
ту, а ја њему: ма беж тамо, срам те било; 
~ јок ‘не дола зи у обзир’. – Ајде да се ко 
људи здо го во ри мо – вели он мене, а ја ве-
лим њему: ма јок, с тобом здо го во ра нема. 

мага за -азе ж ‘скла ди ште, мага цин’. 
– Има ли они уз дућан мага зу и туј нак ти 
је има ло еспа па кол ко ош, чим се нешто 
про да, они одо нуд доту ре на поли це; ║ 
мага зи ца ж дем од мага за. – Кад су отво -
ри ли дућан спо чет ка има ли малу мага зи -
цу, па потље дози да ли ову вели ку мага зу. 

мага њи ти се -им се несв ‘прља ти се, 
пога ни ти се’. – Каже: иди те изу да рај оног 
гов на ра што те опањ ка ва по селу, а ја му 
велим: ма нећу да се мага њим. 

мага рац -арца м зоол ‘дома ћа товар -
на живо ти ња Equ us asi nus’. – Вило ти је 
вико: мага рац је мага рац и под златним 
седлом; изр. Начи ни ли од комар ца магар -
ца ‘напра ви ти озби љан про блем од не- 
ва жне поје ди но сти’; ║ мага ре -ета с 1. 
‘неу тра лан назив за Equ us asi nus’. – Чудом 
да се зачу диш коли ки терет мага ре мож 

да поне се; 2. ‘нога ри за стру га ње дрва’. – 
Земај ле су Шиф та ри код пија ца, с тесте -
рад ма и мага рад ма на скла па ње, чека ли 
да иг неко зов не да му истружу дрва; ║ 
мага рен це -ета дем ‘мла дун че мага ре та’. 
– Виђи како е мало оно мага рен це; ║ 
магар чић -ића м дем – Онај Ста но ев 
магар чић, веле, пото ра во; ║ магар чи на м 
пеј аугм. – Шуде, море, магар чи но јед на, 
шта се ти ста вљаш у туђе ства ри, глај ти 
себе; ║ мага ре ћи -а -е ‘који се тиче мага -
ре та’; изр. ~ -и кашаљ; в. рипа ти. 

мага ри ца ж ‘жен ка мага ре та’. – Мила -
но ва мага ри ца уишла у Зари[ј]ин купус 
па се Зари ја наљу ти јо. 

магар чи ти -им несв ‘вара ти, извр га -
ва ти под сме ху’. – Вољо е он да магар чи 
кое ко га па да га после исми ја ва.  

магла магле ж ‘воде на пара која сма -
њу је видљи вост’. – Тог дана бија ше густа 
магла, мешчи ни да си мого ножом да е 
ćечеш; ║ магли ца ж ‘тан ка про зрач на 
магла’. – Кад су завр ши ле бер бу гро жђа, 
ђевој ке запје ва ше: Магли ца се пољем пови -
ја ла, а мој миле брђа ни не, пољем пови ја -
ла; ║ маглу шти на м аугм пеј. – Бија ше 
сти сла нека маглу шти на, не виђа ше се 
диље од носа; ║ магло вит -ови та -о ‘који 
је под маглом’. – Јед ног магло ви тог дана 
наи ђо ше она бугар ска пашча ди ја те нам 
оте ше по наше заму ке, при ćе ло им дабог да.  

маза ка ти се -ам се несв ‘мази ти се’. – 
А оно дошло нако бенав но, чуп ка ми 
брко ве и маза ка се час са мном час з-ба-
бом. 

M



маза ти (се) мажем (се). – Маза ли ми 
пек мез на пше нич ни колач пет ком ил срје -
дом кад се пости; ║ мац ка ти се -ам се 
несв ‘доте ри ва ти се, лиц ка ти се, уде ша -
ва ти се’. – Онај Сло бо дан Мом чи лов се 
стал но мац ка и лиц ка па га  про зва ли Мац -
ко; ║ мац ко ли ти се -им се  несв дем. – 
Виђи оно мало, јади, како се нешто мац -
ко ли пред огле да лом; ║ мац ну ти се -нем 
се ‘овлаш се лиц ну ти пред огле да лом’. – 
И кад пође у шта лу, она се мац не мал киц 
и огле да се. 

мазга мазге ж бот ‘пото мак настао 
укр шта њем пасту ва и мага ри це’. – Пушти 
га у бес тра га, виш да е твр до глав ко мазга. 

мазгов -ова м ‘који је груб и незгра -
пан’. – Про ђе онај Мијов мазгов ни да се 
пита ко човек н-уми је. 

мази ти мазим несв ‘мило ва ти’. – 
Немо де те, бре, наро де, мази ти толи ко то 
дје те, раз ма зи ће те га, неће ваља ти гро ша. 

мазну ти -нем св 1. ‘уда ри ти’. – Кад 
му Рад ми ло опсо ва сестру, он га мазну 
вако ода се пре ко носа, не зна де шта га 
сна ђе; 2. ‘укра сти’. – Мазно ми ноћас бре -
ме сје на, није знао да сам поди ну непре -
мет но оби ље жи јо кре чом. 

мазу ља ж ‘раз ма же на девој чи ца, која 
воли да се мази’.  – Оди баби, моја слат ка 
мазу љо.  

маи ја ж ‘гре да на којој се суче ља ва ју 
рого ви две ју кров них рав ни’. – Вала кол -
ко овиг гра ђе ви на имаш, тре ба ти један 
само да узво ди уз маи је. 

мај реч. ‘макар’. – Мај шта да му рек -
неш – он ћера по свом.  

маја ж ‘теч ност која иза зи ва вре ње (о 
сире њу)`. – Тре ба нава са ти мае, гаса, соли, 
шеће ра и кое шта, зато мораш д-имаш 
нешто за про да ју да дођеш до дина ра. 

маја ти се мае се несв ‘лута ти, мота ти 
се’. – Сад га видиш вође, сад нође, стал -
но се некуд мае, а да га питаш што, не зна 
ни он. 

мај дан м ‘каме но лом’. – Идок на мај -
дан да видим има ли да се нашла ми каме -
на за овај пот пор ни зид. 

мај ка ж ‘мати’. – Миле ви на мај ка е 
изро ди ла њиг три не сто ро; ║ мај чи ца ж 
дем. – Ниђе није љеп ше но код мај чи це; ║ 
мај чи на ж пеј. – Њиг је мај чи на оста ви -
ла док су били мали; ║ мај чу ри на ж пеј. 
– Она њина мај чу ри на побе гла с неким 
шофе ром, а њиг оста ви ла с боле сним 
Вели са вом; ║ мај чин -а -о ‘који при па да 
мај ци’ – Неш то доби ти, мај чин сине, па 
да си још толи ки; изр. ~а души ца бот 
‘врста цвет не пере не Thymus’; ║ мај чин -
ски -а -о ‘који се одно си на мај ку’. – Мај -
чин ска е туга пре го ле ма кад било шта ње-
ној ђеци зава ли. – Мај чин ске сузе теже 
су од сва ког маља; ║ мај чин ски прил ‘на 
начин свој ствен мај ци, мате рин ски’. – Све 
му е мај чин ски бла го сло ви ла.  

мај ли ран -а -о ‘емај ли ран’. – Потље 
ти је наи шла мода овиг мај ли ра ниг судо -
ва, a земај ле то није било, нo све било 
земља но ил дрве но, тек доц ни је пле ка но. 

мај му ни са ти (се) -шем (се) нев ‘глу -
пи ра ти  се,  луди ра ти се’. – Немо дер те 
мај му ни са ти  туј нак,  него се увед те у-
људе.  

[мајстор] м. – Пито ја мај сто ра пошто 
би ми напра ви јо буре од пе-шес това ра; ║  
мај стор чи на м ‘врхун ски мај стор’. – Он 
није оби чан мај стор но мај стор чи на, кад 
он ура ди посо – има да глаш, ко упис, ко 
сли ка, ко сали ве но; ║ мај стор чић -ића м 
дем хип. – Ста со Видое уз оца му Љубин -
ка у добр ог мај стор чи ћа; в. типав; ║ мај -
стор ски -а -о ‘који се тиче мај сто ра’; ~ -а 
над ни ца ‘днев на пла та мај сто ра’. – Мај -
стор ска над ни ца ти је била ко дви је ил 
три про стач ке; ~ -и испит ‘испит за ква -
ли фи ко ва ног мај сто ра’. – После три годи -
не кал фа ти је пола го мај стор ски испит и 
доби јо мај стор ско писмо; ~ -о писмо 
‘дипло ма о поло же ном мај стор ском испи -
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ту’. – И дањ данас у Радој ко вој ради о ни -
ци виси о зиду њего во ура мље но мај стор -
ско писмо. 

мај сто ри ја ж а. ‘мај стор ски посло ви’. 
–  И   кре не Видое  мај сто ри ју  уз  Љубин -
ка и бог ме свик не он да мај сто ри ше мло -
го згод но;  б. ‘мај стор ска вешти на, умеће’. 
– Мај сто ри ја  козе  чува,  шес  оће ра – пет  
доће ра. 

мај сто ри са ти -шем несв ‘ради ти мај -
стор ске посло ве’. – Почо и он да мај сто -
ри ше и каже Јово да ће од њега да бид не 
добар мај стор. 

мај стор лук -орлу ка ‘мај стор ство, мај -
стор ска вешти на’. – Нај љеп ше куће с 
подру ми ма теса ним каме ном у вре ме 
њего вог мај стор лу ка је он ози до; в. вуше -
рај. 

мају шан -шна -о ‘мален, ситан’. – Ма 
ја мишљо да он има сје но да про да,  а оно 
неки мају шан спр чо љак, нема три пла- 
 ста у  њему. – Није, сиро ма, имо ништа 
сем неку  мају шну њиви цу, живљо од-
над ни це. 

мај че ви на ж ‘насле ђе од мај ке’. – Е 
она лива да ти је моја мај че ви на, пошто 
она није има ла бра ће, при па ло њој, а ш 
ње потље пре шло на нас.  

мај чин ство с ‘обе леж је жене као мај -
ке, при род ни однос мај ке и дете та’. – Све 
у живо ту што постиг неш ваља, ал мај чин -
ство е нај пре че. 

[маказе] мака за ж мн. – Кад Јеро ти је 
на тоци лу нао штри мака зе, одćе ца ју плат -
но ко бри јач. 

мака ња ж ‘мало дете, нејач’. – Кад се 
роди ло, била мака ња јед на, дабог да да е 
има ло три кила; в. боги ње; ║ мака њи ца 
ж дем. – Јеси ли виђе ла ону мака њи цу 
како згод но напре дуе. 

макац у изр. ни ~ ‘нима ло, ни помак -
ну ти се са места’. – При зр је ми коњ у 
Паље жу и поч не да се про пи ње, д-уда ра 
чиф те ти ма и ни макац. – Изву ко ше ми 

коњи оне труп це до Гиши ног ора са и ни 
макац диље, моро сам два да ско тр љам с 
кола, да им олак шам. 

макља жа ж ‘жестока туча’. – Туј ти 
они пова де по про штац из про шћа и поч -
не макља жа.  

макља ти (се) -ам (се) несв ‘бити (се), 
тући (се)’. – Вели да су се они туј нак 
макља ли ко сума ну ти. 

мак ну ти мак нем св ‘поме ри ти, пома -
ћи’. – Мак ни се ота ле, уда ри ће те про ма -
ја; ║  мица ти мичем несв. – Мичи ми се с 
очи ју док имаш вре ме на, немо потље ђаво 
да ти бид не крив.  

мала -е ж ‘део гра да или села, маха -
ла’. – Она ули ца у Чач ку што иде к-бол -
ни ци ти је циган ска мала и сви је зову 
Цига ма ла.  

малак са ти малак шем св ‘изне мо ћа ти, 
кло ну ти’. – Немо, ђецо моја, никад да  
малак ше те, него само напред, из сва ког 
без из ла за има излаз. – Нешто ми баба 
малак са ла, иде ко лад.  

мала ти малам несв ‘кре чи ти са шара -
њем, моло ва ти’. – Имо Милин ко ваљ ке за 
мала ње, он ти прво окре чи зид неком ликт 
бојом, па потље пре ко ње пре ђе оним ваљ -
ци ма зага си ти јом бојом и зид испа не ша-
рен ко ђетлић.  

мален кос -сти ж 1. ‘рана мла дост, 
детињ ство’. – Од мален ко сти смо нау чи -
ли да се ста ри ји иксан поштуе; 2. ‘нешто 
што је сит но, мало, безна чај но’. – Слу шај 
ти, гла ва ти госпо ди не, шта ће ти каже моја 
мален кос: да се носиш у три мате ри не. 

малер мале ра м ‘непри ли ка, непри ја -
тан слу чај; ште та’. – Јан пут ми се десио 
малер кад сам ради јо у неђе љу и откад ме 
то мари ло, неђе љом идем у цркву и не 
играм се од ондај с Богом јел, што вика ла 
нека баба Руме на: Бог није мач ка да се 
играш ш њим. 

мале ро зан  -зна -о ‘несре ћан, бак су -
зан, кога тера малер’. – Он ти је мале ро -
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зан да ти не могу опри ча ти, за шта гођ се 
ува ти – неће га шара.  

мали -а -о ‘  ниског раста, неве лик’. – 
Бија ше Игру тин мали, ал вре дан и ота ра -
шан за дво и цу. – Чи беше онај мали што 
сад про ђе нани же; изр. ~ точак ‘точак 
плу га саков ца који иде по неу зо ра ној 
њиви, за раз ли ку од вели ког који иде по 
бра зди’. – Сако вац напред има коли ца з 
два точ ка, јан вели ки а дру ги мали; ║ мала 
ж ‘девој ка, дра га’. – Запје ва ше копа чи у 
Пито ма ча ма: Погле дај де, мала моја / на 
про зо ре је ли зора; ║ мале цак -цка -о 
‘ситан, мален, незна тан’. – Оно малец ко 
пра се се про ву че неку да и пра во у башчи -
цу. – Игру тин ти је бијо мале цак чове чу -
љак, ал ватра жива. – Има ди ја ше баба 
неку малец ку бри тву, брез ње никуд није 
ишла откад је обе зу би ла; ║ малец ко прил 
‘вео ма мало’. – Смо чи те, још само малец -
ко масти има; ║ мал киц прил ‘мало, мал -
ки це’. – Не мож поштен чоек да бид не 
мал киц лажов; ║ мал ко прил ‘и с т о’. – 
Мора ће он мал ко да попри че ка; ║ мал чи -
це прил ‘мало, у незнат ној коли чи ни’. – 
Дад ни де ште не ту мал чи це мљеч ка. 

малин -ина м ‘има лин, паста за обу -
ћу’; в. вик со ва ти.  

мали на ж бот ‘биљ ка и плод Rubus 
ida e us’. – Таман обе ре мо јаго де, ете ти иг 
ста са ле мали не.   

мало ду шан -шна -шно ‘који је демо -
ра ли сан, није упо ран’. – Није он рђав, ал, 
бра те, мало ду шан: чим наи ђе на неку 
тешко ћу, он ома диг не руке. 

мало ље тан -тна -о ‘мла ђи од 18 годи -
на’. – Нисам ја мало ље тан да ти мене со-
лиш памет и да ми туто ри шеш, но ти глај 
сво ја посла, а мене оста ви на миру. 

мало пр је прил ‘мало пре’. – Не знам 
куд се ђеде, до мaлопрје се врћо вође по 
авли ји; ║ мало пра шњи -а -о ‘мало пре ђа -
шњи, од пре неко ли ко тре ну та ка’. – 
Одјам пут, ко да ме онај Жар ков мало пра -

шњи поглед оши ну и про др му са, те ти ја 
решим да кажем оно што рекок. 

мало час  прил  ‘мало пре’;  в. шушу -
ми га. 

мал тер мал те ра м ‘сме ша песка и кре -
ча, цемен та којом се мал те ри ше гра ђе ви -
на’. – Начин де овај мал тер да бид не мено 
жиђи. 

мал те ри ти -им несв ‘израв на ва ти мал -
те ром зид не повр ши не’. – Мал те ри ли смо 
све зидо ве с-уну тар ње стра не, а ђедо вели 
да не тре ба одма мал те ри ти спо ља, оће 
зидо ви д-уву чу вла гу, но јаком кад се овај 
уну тар њи добро ису ши. 

мал тер џи ја м ‘мај стор који мал те ри -
ше зидо ве’. – Ćутра ће нам доћи мал тер -
џи је д-измал те ри шу нову кућу, ако Бог да. 

маљ маља м ‘вели ка дрве на обли ца с 
дршка ма или тешки чекић који се кори -
сти при цепа њу дрва, при поби ја њу про -
шћа, за наби ја ње земље’. – Виш кака му е 
ручер да, кад стег не песни цу ко маљ, јам -
пут је уда ри јо бика у чело и оба ли јо га, 
неш ми веро ва ти, само се про кри ви јо и 
гек но о земљу, мишља смо да га уби, јок 
сре ћом, само бија ше мено обез ви јо. 

маље ж мн ‘дла ке’. – Она има ла маље 
на нога ма ко неки мушка рац; ║ маљав -а 
-о ‘дла кав’. – Он, нако маљав, кад се зане -
о бри ја ни, изгле да ко ајдук, стро ба га 
погла ти. 

мами ти мамим несв ‘вара ти, лажно 
наво ди ти’. – Тре ба на њега пази ти, 
мешчи ни да од ђеце нешто мами. – Док 
те маме – медом те ране, кад те нама ме – 
и љеб ти забра не; ║  мам ка ти -ам дем 
несв  пре ма мами ти. – Стал но поне што 
од њиг мам ка; ║  мам ну ти -нем св. – Тако 
ти Раћо мам но кера, баци јо му мено сла -
ни не и укро Мило шу гаће с лен ке, да би 
мого д-иде у Бео град да се запо сли и чим 
је при ми јо прву пла ту купи јо и одњо 
Мило шу двое, вели: сра мо та е, ал моро 
сам, нисам мого д-идем брез гаћа.  
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мамлаз мамла за м ‘глу пан, тупан, 
неспрет ња ко вић’. – Он ти је оби чан мам-
лаз, ништа памет но да видиш ил чуеш од 
њега. 

маму ран -рна -о ‘поспан, нена спа ван, 
умо ран од пића’. –  База ло у каван чи ни и 
сад нако мамур но није ни за шта.  

мамур лук -урлу ка м ‘дре мљи вост 
после обил ног пића’. – Мамур лук ти је 
пла та за бекри ја ње, њиме дода еш ште ти 
при да: ем си паре сту ко у кава ни, ем 
ćутра дан ниси ни за шта. 

мана ж ‘недо ста так, фалин ка’. – Коњ 
нема мане, то ти ја јем чим, сем што једе 
сје но и жито, а што се тиче вуче, ако 
на[ђе]ш бољег, еве вође сам нај та њи; изр.  
Ни тој лажи мане нема. 

ман гу љи ца ж ‘ста рин ска раса сви ња’. 
– Ма док смо држа ли ман гу љи це, знао си 
шта е месо. 

ман гуп ман гу па м ‘нева ља лац, скит -
ни ца; жен ска рош’. – Немо д-имаш посла 
с ман гу пи ма јел с ким си – наки си; ║ ман -
гуп чић м дем ‘неста шан дечак, неста шко. 
– Онај ман гуп чић већ запа тр љи јо цигар -
чи ну у уста; ║ ман гуп че -ета с ‘и с т о ’ . – 
Оно наше ман гуп че доц кан дошло кући; 
║ ман гуп чи на м пеј. – То е ман гуп чи на 
каку мај ка одав но није роди ла, клон се од 
њега. 

ман гу па ри ја ж зб ‘незре ла, нео збиљ -
на лица, дечур ли ја, мла ђа ри ја’. – Наи ђе 
она ман гу па ри ја те ми обра тре шњу, ма 
није ми жао што обра ше, но ми жао што 
изло ми ше гра ње. 

ман гу пи ра ти се -упи рам се несв 
‘пона ша ти се као ман гуп, бити ман гуп’. – 
Немо да се туј нак ман гу пи раш да ти ја не 
пока жем како Муса дере јар ца.   

ман гу плук -уплу ка м ‘ман гуп ски 
посту пак’. – Оста ви ти те твое ман гу плу -
ке но се уве ди у-људе. 

ман гу раш м ‘ман гуп чић’. – Кад су 
они ман гу ра ши наи шли са заба ве, упа ну 

у  Сре те нов вино град те се навран да ју 
гро жђа. 

ман да ло с ‘кљу ча ни ца, полу га за 
затва ра ње вра та изну тра’. – Стал но гово -
рим: не траж те ђаво ла с лучом, за шта е 
начи ње но ман да ло, није тешко, кад пође -
те на спа ва ње, да заман да ли те вра та; в. 
кљу ча ни ца; заман да ли ти. 

мандркати -ам несв. `радити лоше, 
невешто, пелверити` – Она пелверчина 
нема појма о занату кои бејаги ради, но 
само мандрка, нако реко би да ради но-
гама а јок рукама.  в. препелверити. 

ман дрк ну ти ман дрк нем св вулг ‘умре -
ти, кре па ти’. – Дај ти мене, бла го ђеду, да 
пој дем и попи јем сад, а кад ман дрк нем, 
не мораш ми она мо, на гро бље, доно си -
ти; в. пре те ћи. 

ман др ља ти -ам несв 1. ‘мрмља ти, 
гово ри ти нера зу мљи во’. – Обрен ман др -
ља нешто у-њедра и иде низ џаду; 2. 
‘повр шно ради ти, пел ве ри ти (в.)’. – Ма 
није ти он ника ки мај стор, зна, доду ше, 
да напла ти мај стор ску над ни цу, а посо 
нако само ман др ља. 

ман ђи је ж мн ‘чини, маги је’. – Ман -
та ла она вешти ца неке ман ђи је око кра ва, 
па гла сно гово ри ла: Имам ноге свра чи је, 
музем кра ве сва чи је, а Милош ско чи с 
кал ка на с мачу гом па вели: а ја имам 
чичи не, нећеш више ничи је, па е рас па ли 
по гузи ци. 

мани са ти -шем (не)св ‘наћи, нала зи -
ти ману, недо ста так’. – Кад су дошли да 
гла ју дом, нешто се ола ди ше, шта су мани -
са ли, нико није сазно, ал тај спро во да џи -
лук про па де. – Момак је мло го добар, 
нема  шта  да  му  се мани ше;  в. сви ње -
ти на.  

манит мани та -о ‘мало у ман, мах нит, 
сума нут, неу ра чун љив’. – Ђе дадо ше 
мани ту чове ку д-упра вља беја ги задру -
гом, па он ни за коза није.  

мани та ти -ам несв ‘пона ша ти се мах -
ни то’. – Нешто почо да мани та, мешчи ни 
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да би му пасо ва ла бати на по гузи ци; в. 
пома ни та ти. 

ман та ти -а[м] несв 1. ‘при ча ти несу -
ви сло, брбља ти’; в. завра ча ти; 2. ‘вра ча -
ти, гата ти’; в. ман ђи је; ~ се безл ‘има ти 
врто гла ви цу, губи ти оријен та ци ју’. – Цео 
бого вет ни дан ми се нешто ман та по гла -
ви, не знам куд уда рам.  

ману ти манем св ‘мах ну ти’. – Кад је 
про шо спо ред њене куће, мано јој руком; 
в. вре те ни ца. 

мања ти (се) -ам (се) несв ‘сма њи ва ти 
се’; в. одве ћа ва ти 

мањ кав -а -о ‘који има недо стат ке, 
који је лоше ура ђен’. – Нисам задо во љан, 
дошло нека ко мањ ка во, ко да нису мај -
сто ри ради ли но неки пел ве ри. 

мањ ка ти -а(м) св 1. ‘недо ста ти’. – Ви-
как ли ја да ће да мањ ка сје на и да тре ба 
зго то ви ти лисни ка, а ви вели те да неће; 
ет сад виђ те како ћете д-изра ни те сто ку 
док не ста ше брсти на; изр. Чега гој ти 
бид не мло го, потље ће да мањ ка. – Мањ -
ка му даска у гла ви; 2. ‘умре ти; уги ну ти’. 
– Има ли су Вилип и Нов ка три не сто ро 
ђеце и, вала Богу, ни јед но им није мањ -
ка ло. – Мањ ко весе ли Мило мир, Бог да 
му душу про сти, изне на да, тај дан поко -
си јо лива ду у Сави ној води и одјам пут 
зане мо го; ║ мањ ка ва ти мањ ка ва несв 
пре ма мањ ка ти 2. – Не знам шта-во би: 
само ми од пре кљу че поче ше мањ ка ва ти 
пилад.  

мао ви на ж ‘махо ви на’. – Ако завр -
љаш у шуми, мош да се осен таш по мао -
ви ни, она ти је са ćевер не стра не дебла и 
онда ти је ласно: ћерај кон тра, наше куће 
су на јужној стра ни Јели це. 

маом   прил   ‘углав ном,   нај че шће’; 
в.  бај цо ва ти,  лонац,   сили ти,  шљи во -
ви ца. 

мара ма ж ‘лака тка ни на ква драт ног 
обли ка којом жене пове зу ју гла ву’. – Оће 
ђедо да купи баби нову мара му. – Бија ше 

баба убра ди ла сто е ћу мара му;  ║ мара -
ми ца ж 1. ‘мали комад тка ни не ква драт -
ног обли ка којим се бри ше нос’. – Сад 
изми сли ли ове арти ја не мара ми це; 2. 
‘мре жа од масног тки ва којом су оба вије -
ни уну тра шњи орга ни’. – Кад зако ље мо 
јаг ње, ја од оне мара ми це, џига ри це и 
срце та, доту рим црног лука и кое јаје и 
тако наре дим јаг ње ћу сар ми цу, прсте д-
оли жеш; 3. анат ‘набор испод гове ђег 
грла’. – Мло го воло ви ма под јар ми ца при -
ти сла мара ми це, једва дишу; в. под јар ми -
ца; ║ марам че -амче та дем пре ма мара -
ма. –Мло го ти згод но то марам че; ║ 
марам чи на  ж  пеј аугм. – Носи ону јед -
ну марам чи ну, сва изблје ђе ла. – Шта си 
на-ту кла  ту  марам чи ну на очи, очи ју ти 
тво иг; 

мара ма ра ж пеј ‘жена убра ђе на мара -
мом, жена са села’. – Чуем ја ону покон -
ди ре ну Ружу, још јој вири пра зи лук из 
гузи це, како вели: не мош пет ком да про -
ђеш од ови јег мара ма ра. 

мар ва ж ‘сто ка’. – Морам нај пр во да 
нами рим мар ву па ћу ондак доћи; ║  мар -
ве ни -а -о ‘који се тиче мар ве, који се 
одно си на мар ву’ –  Он ти је учи јо шко лу 
за мар ве ног тек ни ча ра; изр. ~-и док тор 
в. мар ве њак. 

мар ве њак -ака м ‘вете ри нар’. – Вељо 
мар ве њак дола зи про ćу тра код задру ге на 
Поро ти на ма да шпри ца керад, мора неко 
д-одве де и нашег Гари на. 

мар да мар де ж ‘раз не потреп шти не, 
роба, намир ни це’. – Пет ком одне се мо бје -
ли мрс на пијац у Чачак те про да мо па за 
те паре наку пу е мо кое ка ке мар де што тре -
ба у-кућу. 

мари ве тлук -етлу ка ж ‘вешти на, до-
ви тљи вост; поша ли ца, шега че ње’. – Он 
ти је тако цео живот про во комен ди ја ју -
ћи и пра ве ћи  кое ка ке  мари ве тлу ке. – Ко 
не зна за њего ве мари ве тлу ке ску по би га 
пла ти јо.  
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мари са ти се -шем се  несв ‘тући се’. 
– Кад  су  се   изна пи ја ли,   посва ђа ше  се 
и  поче ше  да се мари шу, једва иг раз ва -
ди смо. 

мари ти -и св ‘сна ћи, заде си ти’. – Јам -
пут ме на црве но сло во мари ло, те сам 
вели ки јазук имо и од ондак црве ним сло -
вом ништа о земљи не радим, знам да се 
не ваља; ║ мар ну ти  -нем св ‘уда ри ти 
изне на да’. – Подав но се они зака че око 
неке ђевој ке и Арсе ни је ува ти зго ду јед не 
при ли ке те га мар не нако муч ки. 

мари ти марим (не)св ‘желе ти, има ти 
потре бу за нечим, бри ну ти се о нече му. – 
Није он мло го марио да л ђеци тре ба 
читан ка ил кака аљин ка, све је она весел -
ни ца о том бри гу бри га ла.  

мару га ти -ам несв ‘тући’. –  Нешто 
он увре ди њину вами ли ју и јед не вече ри 
они га саче ка ју у Јеврем ском пото ку те 
поч ну да га мару га ју нако мушки.  

марш узв за тера ње пса, а чове ку као 
тешка псов ка ‘бежи!, одла зи!’. – Марш, 
дан да ро! – Кол ко е то брез обра за, потље 
све га, оти шо чое ку у авли ју коно да ништа 
није било и Мија и ло га мар ши ро: „Марш 
из авли је, срам те било“. 

мас масти ж ‘маст’. – Додај ми ту мас 
да мено под ма жем ову шар ку да не шкри -
пи, досад на е ко про лив; ║ машчи ца ж а. 
дем хип мас(т); в. бра шно; б. ‘мелем 
спра вљен са машћу’. – Узми ову машчи -
цу те јој мажи јутро вече, за три дана биће 
ко руком одње то; ║ масан  масна -о ‘ма-
стан’.  – Мло го ти, бре, масно ово пече -
ње, ш чим раниш пра сад?  

масни ца ж ‘модри ца’. – Онај крв ник 
је опла вљо весел ни цу, дуго е има ла масни -
цу испод ока.  

масти љав -а -о ‘боје масти ла, затво -
ре но пла во’. – Бија ше под ве за ла ону 
масти ља ву мара му. 

масти о ни ца ж ‘бочи ца за масти ло’. – 
Учи тељ имо вели ку масти о ни цу на аста -

лу, а ми смо носи ли шише с масти лом,  
ондак се писа ло пером и пер ни цом. 

масти ти мастим несв 1. ‘прља ти, маза -
ти машћу’. – Немо де масти ти тај пешкир 
с тим масним рука ма но иг прво опе ри; 2. 
‘лага ти’. – Наш Дејо опа сно масти кад иде 
неђе у спро во да џи лук.  

мате ри це ж мн ‘хри шћан ски пра зник 
који се сла ви у дру гу неде љу уочи Божи -
ћа’. – На мате ри це ми ђеца веже мо бабу и 
мај ку, а оне нам се одр је ше кое ка ким даро -
ви ма. 

мати -ере ж ‘мај ка’. – Моја мати и 
њего ва од два бра та ђеца; ║ мате рин ‘који 
при па да мате ри, који се одно си на матер; 
матер њи’. –  Знаш ти ону пје сму: на буна -
ру зла то мате ри но, воду лије бело лице 
мије; у изр. мате ри на маза. 

мати ца ж ‘жен ка која носи јаја код 
пче ла’. – Кад пче ли ње дру штво обез ма -
ти чи, оно ти је осу ђе но на про пас или про -
из ве де нову мати цу за дви је неђе ље. 

матич њак ж бот ‘медо но сна биљ ка 
Melit tis melis sophylli um, Melis sa offi ci na -
lis. – У чели ња ку е ђедо поса ди јо доста 
матич ња ка; в. чели њак. 

матор -а -о ‘стар, оро нуо, изне мо ћао’. 
– Идте ви, ђецо, на свад бу, вама то при -
ли чи, шта ћу ја вако матор д-идем у-сва -
то ве; изр. Матор се коњ не учи; ~а дрти -
на ‘ста ри ја неу глед на осо ба која се гура у 
мла ђе дру штво’. – Она мато ра дрти на не 
што чапљи зга око они јег мла диг жена, 
тре бо  би  му опла вак по оној мато рој 
гузи ци.  

мато рац -рца м ‘ста ри ји син’. – Мај -
кин мато рац бијо нај бо љи ђак у раз ре ду. 

мато ри ње с зб ‘оста ре ли чла но ви 
поро ди це’. – Кад је, вамо, мато ри ње оне -
мо ћа ло,  а   ђеца   још  не  бија гу   ста са -
ла,  бог ме  беше  зор, сав терет пао на 
нас-двое. 

матор ка ж ‘ста ри ја кћи’. – Уда де 
Бран ка њену матор ку. 
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маћа ж 1. ‘каме на пло ча за покри ва -
ње гра ђе ви на’. – Ишо сам у село Маће 
горе на ке код Ива њи це, туј ти је мај дан ђе 
се вади маћа за покрив ку гра ђе ви на, ш 
њом кад покри јеш – знаш шта си ура ди -
јо, веч на ствар; ‘оче ва дру га жена, помај -
ка’. – Нама рано мај ка умр је, тата моро 
да с-оже ни, ал нам је маћа била добра ко 
мај ка. 

мац ка ти се в. маза ти (се). 
мацо ла -оле ж ‘вели ки гво зде ни чекић 

за раз би ја ње каме на’. – Ако не знаш ђе и 
како тре ба д-уда риш камен, ништа ти не 
вре ди ни мацо ла ни сна га. 

мачак мач ка м зоол ‘муж јак мач ке’. – 
Пла ка ла Луј за кад јој лип со мачак; ║  ма-
чор -ора м ‘и с т о ’ . – Чуеш како мачор 
дози ва мач ку. 

маче -ета зб мачад, супл. мн мачи ћи с 
‘мла дун че мач ке’. – Бле си јо, бле си јо док 
није дошо ни до шта, сад по-ста рос нема 
ни куче та ни маче та; ║ мачен це -ета с 
дем. – Неко оста ви јо мачен це пред нашом 
капи јом, мора ла сам да га  нара ним; ║ 
мач ји -а -е ‘који се тиче мач ке, маче та, 
који се одно си на мач ке’; изр. ~-и кашаљ 
‘мали про блем’. – Не можеш ти тако олај -
ле да пре ђеш пре ко тога јел то није мач ји 
кашаљ. 

мач ка ж зоол ‘дома ћа живо ти ња Felis 
dome sti ca’. – Он ти је ко мач ка: како гој 
га бациш, он се доче па на-ноге; ║ маче -
ти на ж аугм. од мач ка; в. крма у ка ти; 
║мач ке ти на ж ‘и с т о ’ . – Кад дође вебру -
ар, оне мач ке ти не доди ја ше. –  Миљој ка 
вели: кад ти црна мач ке ти на пре ђе пут, 
боље вра ти се, јел то не слу ти на добро; ║ 
мач ки ца ж дем –  Каже моја уну ки ца: 
бако, виђи  како е слат ка мала мач ки ца. 

мачу га ж ‘врста шта па, шта ка’. – Кад 
ђеду пре ки пље, он поди же ону њего ву 
мачу гу и сви ушу ће ше ко зали ве ни; в. 
габе ља ти; ║ мачу жи ца ж дем од мачу га 
– Она ста ра калу ђе ри ца Мела ни ја у Бла -

го ве ште њу е сва ко јутро прва дола зи ла на 
бого слу же ње с оном њеном мачу жи цом; 
║ мачу жи на ж аугм од мачу га. – Виђ де ђе 
ли ми се зату ри ла она моја мачу жи на.  

маџа рац -рца м ‘врста пасу ља’ . – До-
бар је и маџа рац и бисер, ал над тетов цом 
нема пасу ља. 

маџар ка ж ‘сор та шљи ве’. – Пек мез 
од нељу ште не маџар ке без тру на шеће ра 
е бијо сла ђи од меда кад га у посту нама -
жеш на комад пога че. 

маша ти машем несв ‘маха ти’. – Па 
јеси виђо да сам ти маша ла руком, а ти не 
шће  да зуста виш да ме пово зиш?  

маши на ж ‘шиби ца’. – Дај ти мене 
пакло дува на и јед ну маши ну, ал нисам 
при-пара ма, упи ши ме у тев тер, па ћу ти 
пла ти ти кад наи ђем. 

маши ти -им св ‘про ма ши ти циљ, 
мимо и ћи се. – Бија гу наба ви ли Перо Ма-
џар и Жико упра ви тељ неке мото ре и онај 
иде отуд, а онај ода вле и ја реко сад ће д-
изги ну, ал они се, сре ћом неком, маши -
ше; ~ се ‘дохва ти ти се нечег’. – А десном 
руком се маши за-појас, изву че кубу ру, а 
они поче ше да сво де ствар.  

маши це ж мн ‘метал на шти паљ ка за 
захва та ње жера ви це’. – Узми, син ко, 
жишку у маши це па изне си људ ма у авли -
ју да при пу ше; изр. Ако имаш маши це, не 
узи мај ватру рука ма.  

машка ж ‘штап у игри кли са’. – Кад 
клис  уке џиш  и  бациш ка коби ли ци, он-
дак про тив ник машком пре ме ри кол ко е 
дале ко. 

машчи ца ж в. мас.  
меа на меа не ж ‘меха на, кафа на’. – У 

Дра шко ви ћа меа ни ти је била изда ја због 
кое изги бо ше ноли ки људи у Горач кој 
буни, ал ете ти сад виђи како е зло рађе -
ње гото во суђе ње, звр ји каван чи на пуста, 
ни куче та ни маче та.  

меде ни ца ж ‘месин га но звон це које се 
качи сто ци о врат’. – Заму кло село, пра во 
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вели она, нема више да се чуе како бруе 
меде ни це, не чуе се више пје сма, нема 
мое чоба ни це.  

меди ти -и(м) несв ‘пуни ти се слат ким 
соком, поста ја ти сочан (о багре му)’. – Кад 
меди багрен, рое ви чела нава ле те зуе 
пова здан. 

меди ште с ‘про стор у кошни ци из 
којег се вади мед’. – Потре ви ла се годи на 
за челе, не мож да бид не боља: по чети ри 
спра та меди шта напу ни ле горе нак изнад 
пло ди шта. 

мед ник м ‘врста кру шке’ – Спо ред 
амба ра била јед на каи си ја и ста ра кру шка, 
мед ник, не зна се која е боље рађа ла сва -
ке бого вет не годи не. 

медо ва ча ж ‘пиће спра вље но од раки -
је и меда’. – Ова медо ва ча ти е мло го 
добра, тре ба кре сну ти по јед ну сва ко 
јутро, нашти ну. 

међа међе ж ‘гра ни ца има ња’. – 
Ништа бак су зни је нема но пре ме ђи ти 
чове ку, зато е и каза но не поми чи ста ре 
међе кое поста ви ше оци твои. 

међаш -аша м ‘гра нич ни камен на 
међи изме ђу две пар це ле’. – Изо ди јо нам 
гио ме тар те оби ље жи јо међе, па смо се 
здо го во ри ли да ćутра изи ђе мо и зај но уко -
па мо међа ше да наши мла ђи зна ду докле 
е чије. 

међед међе да зоол ‘дивља живо ти ња 
Ursus, медвед’ – Видиш га каки је, јак ко 
међед;  ║ међе дић -ића  м  дем.  –  Про -
шла међе ди ца са два међе ди ћа, види им 
се траг. 

међе ди ца  ж ‘жен ка медве да’; в. ме-
ђе дић. 

међуд но ви ца ж ‘дани изме ђу Вели ке 
и Мале Госпо ји не’. – Јед не при ли ке, неђе 
о међуд но ви ци, наи ђу Нем ци у наше село 
и поап се мло го људи.   

међу со би ца ж ‘неспо ра зум, чар ка, 
спор’. – Има ли они неку међу со би цу и 
зач ко љи цу, ал су то нека ко изгла ди ли и 
срик та ли.   

мее!  узв  за  опо на ша ње  козјег  гла -
са ња. 

мезгра ж ‘сок под кором дрве та за вре -
ме веге та ци је’. – Кад кре не мезгра, не тре -
ба  ćећи  дрво  за  гра ђу, ома га напа не 
жижак. 

мезгра ти -а несв ‘нали ва ти пот кор не 
соко ве у вре ме про лећ не веге та ци је’. – 
Кад поч не дрво да мезгра, лако му ски -
неш кору; ║ мезгра ње с гл. им. ‘пушта ње 
пот кор них соко ва’; в. про штац. 

64. МЕДЕНИЦА: 1. КАИШ, 2. БРЕНЦЕ

1

2
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мезе с ‘мања заку ска’. – Ајд у кућу 
спре ми ли ови моји мезе да се зало жи мо 
па ћемо онда да нага ри мо из све сна ге. 

мезе лук -елу ка м ‘послу же ње уз раз -
го вор и пиће’. – Бија ше онај мезе лук зго -
дан, сад нам не тре ба д-еде мо до-мра ка. 

мезе ти ти -им несв ‘јести мезе, 
(по)слу жи ти се пону ђе ном заку ском’. – И 
туј ти ми мезе ти мо и пијуц ка мо раки цу, 
кад  бану Вићен ти је; ║ мези ти -им несв 
‘и с т о’. –  Зове неко испред-куће баш 
кад смо ми мези ли; ║ мезну ти -нем св ‘не-
што мало поје сти, пре за ло га ји ти’. – Ма 
ајде мезни мено, није, бре, ово кућа Ђор -
ђа Вра не. 

мези мац -мца м ‘раз ма жен деча чић’. 
– Нико не сми је дира ти ђедо вог мезим ца. 

мези ми ца ж ‘раз ма же на девој чи ца’. – 
Ово е ђедо ва мези ми ца и немо нико да 
ми је ćеки ра. 

мезим че -ета с ‘раз ма же но дете’. – Сву 
ђецу волим, ал ово мезим че е нешто 
башка. 

меит меи та м ‘покој ник’. – Ми меи та 
оку па ли, обри ја ли, обу кли му укоп но 
одје ло и све што тре ба, тури ли га у сан -
дук па на астал у слав ској соби, упа ли ли 
свје ћу, а Ста ное вели: што ти је живот, да-
нас човек – ćутра црна земља. 

мек -а -о ‘који није тврд’; изр. ~а на 
сиси ‘која се лако музе (о кра ви)’. – Цве -
ту ља е мека на сиси, може дје те да е пому -
зе; ║ меку шан / меку шан -шна -шно 1. 
‘мекан’. – После кише ти је ора за копа -
ње, земља дошла меку шна, не мож бити 
љеп ше и лако рад ни је; 2. ‘попу стљив’. – 
Он ти је бијо меку шан, на све при стае. 

мекар -ара м ‘мле кар, згра да од брва -
на за чува ње млеч них про из во да’. – У 
мека ру има гор нак поли ца за кар ли це у 
кое раз ли ва мо млје ко, а на доњој поли ци 
стое чабри це са сиром. 

меке та ти меке ће несв ‘гла са ти се, 
огла ша ва ти се као коза’. – Како про да до -
смо јарад, коза стал но меке ће. 

меки ка ж ‘ква сно тесто испр же но на 
масно ћи’. – Са-ће да надо ђе тје сто па ће 
баба да вам испр жи меки ке. 

меки ње меки ња ж мн ‘љушчи це, опне 
од самле ве ног жита које се при про се ја -
ва њу одва ја ју од бра шна’. – Кад саме ље -
мо пше ни цу, оне меки ње мено поква си -
мо, посо ли мо и тури мо у бучу ке сто ци; 
изр. – Мож да га купи за меки ње; ║ меки -
њи це ж мн дем; в. ђипа ти, јаг ње, јуне.   

мекун чи на м ‘меку шац, који се лако 
зама ра, ко није у кон ди ци ји’. – Бал ди са -
ше још није ни под не пре са ми ти ло, нису 
утр ве ни за рад, пра ве мекун чи не. 

мелем меле ма м ‘лек напра вљен од 
леко ви тих тра ва који се у обли ку заво ја 
при ви ја на бол не дело ве тела’. – Моја нана 
е зна ла да начи ни мелем од креч не воде и 
уља за опр жај, ништа боље од тога нема 
кад се човек изго ри; изр. Ко мелем на 
рану. 

меља ва ж ‘мле ве ње’. – Док трае меља -
ва, ми се сити изра зго ва ра мо и иско мен -
ди ја мо. 

мељи во с ‘самле ве но бра шно, мли во’. 
– Оти шо е ђедо за мељи во, ан стиг не, 
напра ви ће вам баба кача мак. 

мемла ж ‘вла га, гљи вич на загу шљи -
вост’. – Нисмо поду же луф ти ра ли подрум 
па се згод но оćе ћа мемла. 

мена ж ‘месе чев циклус’. – Зна ло се 
да се гора за кров ćече ондак кад опа не 
лишће па се јопет стро го пази ло да није 
мла ди на, јел за мла ди не соко ви кре ну 
горе на ви ше, па ако ондак оćе чеш шевар 
или мај кое дрво, ете ти жишка и шта си 
ура дио, ништа, пој де га за два ес-три јес 
годи на, изре ше та га ко груд ња чу па ту 
гра ђе ви ну уну ци не доче ку ју, но мора да 
е пре тре саш и ондак – одњо ћар вај ду.  

мен ге ле ж мн ‘бра вар ска сте га’. – Кад 
те он шче па оним њего вим ручер да ма, ко 
да  те  сте го  у  мен ге ле; ║ мен гел чи не ж 
аугм. – Скло ни де те мен гел чи не да се не 
пре ту рим пре ко ње; ║ мен гел чи це м дем. 
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– Имо он вели ке мен ге ле, ал имо и мале 
мен гел чи це у кое је сте зо сит ни је алат ке 
кад иг оштри.  

мен ђу ша ж ‘украс на уву, мин ђу ша’. 
– Како се која од нас ђевој чи ла, доби ја ле 
смо од ђеда и бабе мен ђу ше и ниску око-
вра та с напо ле о ни ма. 

мен киц прил ‘мало, мал ки це’. – Дај 
њему мен киц, немо да си кука ви ца; в. ме-
сец; ║ мен ко ‘и с т о’. – И онда ти баба 
сви ма  нама, по мен ко, подје ли онај ко-
ла чић;  в.  мести,  сје но,  сјен це; ║ мено 
‘и с т о’. – Суни и мене мено млјеч ка. 

мења ти мењам несв 1. ‘трам пи ти’. – 
Мењо Вучић кра ву за кљу се; 2. ‘жени ти 
се / уда ва ти се више пута’. – Није ни чудо 
кад држа вом упра вља ју ништа ци што 
мења ју жене ко Цига ни коње. 

мера ж ‘вели чи на нече га’. – Никад не 
пре го ни, бла го ђеду, но у све му имај меру. 

мерак -ака м ‘насла да, ужи ва ње, угод -
но осе ћа ње, угод но рас по ло же ње’. – Бијо 
му е мерак д-има ура ње ну сто ку, добре 
коње, затег ну те гра ђе ви не, није бијо од 
они јег кои су има ли мерак да бекри ја ју; 
изр. Мерак осто, кувет издо. 

мери ло с 1. ‘спра ва за мере ње’. – 
Доне зде, дје те, мери ло из избе д-изме ри -
мо свињ че што ће Мили јан да купи, реко 
сам му цену по килу; 2. ‘нор ма (морал -
на), кри те ри јум. – Он нако ко поштен и 
честит човек ти је бијо мери ло за све у 
селу.  

мери мац -мца м ‘ован мери но расе’. 
– Закло тајо мерим ца за обе ти ну: имо е 
осам де сет три кила и вели – или сла ви 
или оду ста ви! 

мери ти -им несв ‘вага ти’. – Знаш како 
е оно каза но: како мериш, нако ће ти се 
мери ти. 

меро да ван -вна -о ‘добро ћу дан’. – Она 
се потре ви ла меро дав на, а и он дошо нако 
поћу дан и тија чак, ко да иг је јед на мај ка 
роди ла. – Меро дав но дје те, оће да те 
послу ша, ништа јој није тешко; ║ меро -

дав но прил ‘лепо, при клад но’. – Све ће 
он то тебе д-уре ди меро дав но и како Бог 
милуе.  

мер тек мер те ка м ‘дугач ки ексер који 
се про ки ва кроз рог на кар ми и уки ва у 
под ро жња чу или сто ли цу’ – Рого ве кроз 
кар му мер те ци ма уку е мо за под ро жња чу, 
а тако исто и за сто ли цу, а гор на вру ућер -
ти мо. 

меру га ти -ам несв ‘тући, уда ра ти 
(неко га)’. – Ува ти ли Спа со ја у кра ђи и ка-
дар га подо бро меру га ли, чим се нако 
ошло њи јо. 

месец м 1. ‘небе ско тело и њего ва све-
 тлост’. – Тек се бија ше помо ли јо месец 
изнад Умке, кад се поче ше иску пља ти 
коми ши јо ци; 2. ‘вре мен ска мера, 30 дана’. 
– Још два месе ца па се тели Зла ту ља; ║ 
месе чак -чка м дем ‘при бли жно, око ме-
сец дана’. – Тре ба ло би Цве ту ља да с-оте -
ли, ако Бог да, за месе чак дана, па ће јопет 
бити мљеч ка. 

месе чар м ‘ста рин ска сор та кром пи -
ра’. – Кад месе чар баци мо под лам пек у 
жар да с-испе че, па уз раки ју – ништа 
љеп ше. 

месе чар ка ж ‘љута папри чи ца’. – Ал 
ти је ова месе чар ка љута, ко гром, тре ба 
оста ви ти ćеме на за запа так. 

месе чи на ж ‘месе че ва све тлост’. – 
Бија ше месе чи на ко дан кад смо нами ну -
ли доље низ Русо ви це, при вје ни вин то ви, 
а папу чи це ко да се над гор ња ва ју која ће 
гла сни је да шкри пи.  

меси ти месим несв ‘пра ви ти тесто’. – 
Кад пот ку ва ва ше баба љеб, нама ђевој чи -
ца ма дад не поме но тје ста па нас учи да 
нати ре мо и меси мо. 

месо(ј)еђе с ‘вре ме ван поста кад се 
једе месо’. – Потље божић ног поста кад 
насту пе месо е ђе, пра ви ли смо пре ла и 
посе ла, јед но вече у јед ној, дру го у дру -
гој и тако редом од-куће до-куће. 

[месо] с; в. качи ти, коз�и, ман гу ли ца; 
║ меси ца ж дем; в. чап ка ти.  
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мести метем несв ‘чисти ти метлом’. – 
Земај ле је у кући била земља, па ми мен -
ко попр ска мо водом кућу, кад оће мо да 
мете мо  метлом,  да се не би дигла пра -
ши на. 

мета ж ‘циљ’. – Он је сам себе поста -
ви јо мету: да с-оже ни и да начи ни нову 
кућу. 

мета ж, само у изр. на мети ‘надо -
хват руке, бли зу’. – При не си сје на пред-
шта лу да жена ма бид не на мети да поло -
же сто ци јел ми се не може мо вра ти ти до 
мрклог мра ка. – Она држи маши ну спо -
ред шпо ре та, да јој бид не на мети кат пот -
па љуе ватру. 

мета ни са ти -шем несв ‘кла ња ти се 
пред ико на ма, мошти ма све ти те ља’. – 
При чо ми чича да калу ђе ри сва ко јутро 
мета ни шу по два ес мета ни ја Госпо ду и 
Бого ро ди ци, а по десет крсној сла ви, све -
цу по ком носе име и анђе лу чува ру. 

метиљ -иља м ‘болест ова ца’. – Ми 
сва ке годи не дае мо дис тол овца ма спо ра -
ди мети ља; ║ мети љав -иља ва -о ‘обо лео 
од мети ља; без во љан, сла ба шан’. – Добар 
је он ко добар дан, ал, бра те, дошо нека ко 
мети љав. 

мети љав ко м ‘сла ба шна, боле шљи ва 
мушка осо ба’. – Идем да видим ђе се задр -
жо онај мој мети љав ко.  

мети љу ша ж ‘која је боле шљи ва, 
мети ља ва, сла ба; сла ба шно жен ско чеља -
де’. – Ма добра е она ко љеб, ал нека ко, 
бра те, мети ља ва начи сто: не мош д-ишче -
каш док она завр ши посо. – Моро сам да 
пошљем ону моју мети љу шу у-бању не 
би ли се, весел ни ца, ковар ну ла кол ко било. 

мети ти метим св ‘ста ви ти’. – Мети те 
судо ве на свое место, шта си иг рас то вр -
зла по аста лу. – Мети, дје те, овај кален -
дар у вијо ку од кре ден ца; ║  мет ну ти мет -
нем св ‘ста ви ти’. – Мет ни де ова кље шта 
на поли цу да се не зату ре. 

[метла] метле ж. – Нова метла добро 
мете ако уми јеш ш њом; ║ метли ца ж 1. 

‘мала метла’. – Виђи коиц ну е метли цу 
купи ла баба на ваше ру; 2. ‘метли част 
изра штај на врху ста бла куку ру за’. – Кад 
муруз поч не д-изба цуе метли цу, то се каже 
да вла та. 

мећа ж ‘кува не тикве или кром пир за 
сви ње са додат ком јар ме’. – Нало жи ла 
сам ватру под каза ном да сви ња ма ску -
вам меће, бид не им за три дана. 

мећа ва ж ‘вре ме са сне гом и ветр ом’. 
– Уда ри мећа ва кад бија смо повр пла ни -
не, бије  снјег с ветром очи д-изби је, а 
наме ти до-поја са, једва живи изље го смо 
вамо ка Забо ју; изр. Једе ко мећа ва.  

меу на ж ‘маху на’. – Бура ни ја поће ра -
ла меу ну па мили на погла ти како се иски -
ти ла ко гроз. – О-то доба се не чупа пасуљ, 
бла го мене, јел ће меу не да пуца ју и да ти 
мло го оде у рас код, но се пора ни у цик 
зоре па га чупаш за росе. 

меч ка ж ‘жен ка медве да’; изр. Има 
меч ку да родиш ‘наму чи ти се’. – Игра меч -
ка пред чичи ном кућом, и пред нашом ће. 
– Не чач кај меч ку у незгод но место. 

меша и ца ж ‘вели ка вар ја ча којом се 
меша маст кад се топи или кад се кува 
пек мез, пара дајз’. – Кад при ста виш масно -
ћу у рани ју, мора меша и цом да мешаш да 
не ува ти за дан це рани је. – За мас смо 
има ли вели ку меша и цу од буко ви не.  

меша ја ж а. ‘жена која меси хлеб’. – 
У задру га ма се зна ло која е јетр о ва меша -
ја, која пла нин ка, која чоба нуе код ова ца; 
б. ‘жена која спре ма хра ну за подуш ја’. – 
Сви су воље ли да им Јула бид не меша ја 
кад неко умре и ондак је она спре ма ла 
јела за све даће док се не изда годи шњи ца. 

мешач -ача м ‘напра ва за меша ње не-
ких мате ри ја’; в. мути ти, пржу ља. 

мешпајз м ‘слат ки ши, кола чи’. – 
Оћеш да ти дад нем рецо пис за овај мој 
мешпајз, пошто видим да ти се допа да? 

мешто предл ‘место, уме сто’. – Он 
оти шо на кулук мешто сина. – Они људи, 
при јат но им било, мешто воде пију вино. 
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мешчи ни реч.‘мени се чини, изгле да’. 
– Мешчи ни да е нека кара кон џу ла, да е 
наџак, јал јези ча ра, друк чи је би било, но 
се потре ви ла меро дав на, на ране да е при -
ви јеш. 

мига ти -ам несв ‘ићи, кре та ти се, 
мрда ти’ – Вала, дје те, нешто ми оте жа ле 
ноге, једва мигам. 

миго љи ти се -им се несв ‘мешко љи -
ти се, коме ша ти се’. – Видим ја да се ђеца 
нешто миго ље, знао сам да су сми сли ла 
неку зврч ку. 

мизе ри ја ж ‘јад, беда од чове ка’. – То 
чове ка ни виђе ло није, обич на мизе ри ја. 

мијо ви м мн ‘мехо ви за ковач ку 
ватру’. – Кад пот па ле ћумур, ондак се 
мијо ви ма зачас рас па ли ватра, па се у онај 
рас па ље ни ћумур заву че алат ка која се 
кле па ва док се не уси ја, ондак на наков -
њу чеки ћом иста ње кол ко тре ба и потље 
је у кори ту с водом ока ле. 

мијур м ‘плик, мехур’. – Мешам ја 
оно мад мас и она ми прсне по руци те 
пои ска чу мију ро ви. 

мика да ж ‘крат ки мушки капут попут 
дола ме’. – Кад је дошо за Никољ дан, има -
ди ја ше што ва ну мика ду с дуплим џепо -
ви ма. – Ондај бија гу модер не шај ка не 
мика де, маом бра он ил тегет не; в. гром би 

миле -а ‘дра ги, момак’. – Кад запје ва 
Љепо са ва: о мој миле, о мој раз го во ре, 
јечи пла ни на.  

мили на -ине ж ‘радо стан осе ћај’. – 
Поње ла годи на, мили на погла ти на уćе ве.  

мило прил ‘при јат но, угод но’. – Мило 
ми га било сре ти ти после толи ко годи на. 
– Кад је Саво дошо из вој ске и реши јо д-
оста не код куће, а јок д-иде у град, било 
тају мил ши је но ишта. 

[миловати] -уем несв; ║ мило ва ње с 
гл. им. ‘нежна доди ри ва ња’. – У сва кој 
авли ји  је  посто јо  вајат  кои  је  бијо на-
мјењен   за  мило ва ња  и  шапу та ња  мла -
дена ца. 

мило цве ће с ‘зао ва (од миља)’. – Ону 
мла ђу зао ву сам зва ла мило цве ће а ста -
ри ју сеи ца. 

миље м/с ‘изве зен или  исхе клан сто -
ни пре кри вач’. – Кад гој сам доспи ла, ја 
сам екла ла нешто, неки миље ил заве су, 
то сам воље ла зду ше. 

миље ти милим несв ‘пола ко ићи’. – 
Смо ри ли се весе ли воло ви под тере том 
на тол ку даљ па само миле, ногу пред 
ногу, ко лад. 

мимо гред прил ‘успут но, ујед но, 
узгред но’. – Никад она није дан гу би ла, 
све мимо гред затег не, сва ка сит ни ца на 
свом месту, све пре бри са но, опра но, попе -
гла но, чела јој није рав на; в. теса ти; ║ 
мимо гред но прил ‘успут, ујед но’. – То се 
ради одјам пут, лошкаш ватру, вариш млје -
ко, печеш љеб и мимо гред но пле теш. 

мимо и ћи -оиђем св ‘про ћи поред, 
мимо’. – Неђе се на ваше ру, у оној гун гу -
ли, мимо и ђо смо те не одо смо под-шатру 
како смо се били здо го во ри ли.   

мин ђу ши ца ж дем ‘врста соб ног цве -
ћа’. – Мин ђу ши ца кад уцве та, ништа ти 
љеп ше у-кући не тре ба. 

мину ти минем св ‘про ћи, про те ћи, 
про ху ја ти’. – Мину ло е то вре ме кад се у 
селу чула пје сма на све стра не, зве кет 
меде ни ца, бле ја ње јаг ња ди, сад се све ути -
ша ло и заму кло.  

мио мила -о ‘драг, оми љен’. – Мило 
сви ма, а нај мил ши је мај ци било кад се о 
Божи ћу и о Сла ви сви иску пи мо па бид -
не, вала Богу, пуна кућа ђецe. – Нека ко е 
бијо меро да ван и мио сва ком когој га е 
позна во. 

мио мир м ‘мирис’. – Туви добро, син -
ко, ону песма ри цу и при чај они ма што ће 
иза тебе доћи: Боже мили, каквог мио ми -
ра / Сва мири ше Јели ца пла ни на –  па 
онда вели: Јес про цва ло шаро ли ко цве ће 
/ али није мио мир од цве ћа / већ од сми р -
не и бела тамја на.  
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мир! узв. ‘којим се уми ру је овца доји -
ља да не оме та јаг ње у сиса њу’. – Мир! 
мир! лепа. 

мира жин ка ж ‘девој ка са бога тим 
мира зом’. – Бога ми, она е добра при ли ка, 
мира жин ка са моћ ним мира зом. 

мираж џи ја м ‘мла до же ња који се оже -
нио мира жин ком’. – Ласно е њему, мираж -
џи ја па, ко оно уми ља то јаг ње, дви је овце 
дои. 

мираз -аза м ‘имо ви на коју супру га 
доно си мужу при ли ком уда је, прћи ја’. – 
То ти је моја покој на баба доње ла у мираз 
у ову кућу. 

[мирис] м. – Нај љеп ше мири се и пома -
де је пра ви ла Мара Маној ло ва. 

мири са ти мири шем несв ‘шири ти око 
себе при ја тан мирис’. – Про бу ди ло се про -
ље ће па све мири ше; изр. мири ше на 
тамљан ‘наћи се на умо ру’. – Бога ми уве -
дри јо весе ли чиле, дај, Боже, д-изи ми, 
мири ше на тамљан, сем да се деси чудо. 

миро / миро с ‘опо јан мирис; осве ће -
но мири сно уље’. – При чо ми поп да се 
миро кува од мири шља виг тра ва кое 
погла вар пра во слав не цркве осве ћуе на 
Вели ки четвр так и ш њим се врши  миро -
по ма за ње. – Уцве то јор го ван па миром 
мири ше цела авли ја; в. липов.  

миро ђи ја ж бот ‘зачин ска биљ ка Ane-
t hum gra ve o lens’; изр. У сва кој чор би 
миро ђи ја. 

миси рак -рка м ‘изра сли на на носу 
ћура на’. – Заплам ћо се у обра зи ма ко 
ћура нов миси рак. 

мисир ка ж зоол ‘врста живи не, мор -
ка, Numi da mele a gris’. – Они има ју доста 
мисир ки и оне јој пред ве че поиз лје ћу на 
гра ње дуње и туј нак ноћ је ва ју. 

[мислити] -им несв. – Каже он чичи: 
па, [з]на[ш] шта, ја сам мисли јо да тако 
тре ба, а овај њему вели: е, бла го чичи, 
мисли ти и сра ти није исто; изр. ~ сво јом 
гла вом ‘не пово ди ти се за туђим мишље -
њем’. – Немо, бре, дје те, да се возиш из 

туђе гла ве, но бид ни свој чоек, мисли сво -
јом гла вом. 

мистри ја ж ‘зидар ска алат ка’. – Кад 
је зидо оџак на вр куће, он ти мистри јом 
поче да лупа по кови, и да виче: Про стак, 
мал тер! 

мити се мијем се несв ‘уми ва ти се’. – 
Изутра оде мо да зава ти мо воде на буна ру 
и туј нак се, ниже буна ра, ја и сестра мије -
мо, јед на дру гу поси па мо. 

мити ра ти мити рам несв ‘ими ти ра ти, 
подра жа ва ти, ради ти по угле ду на неког’. 
– Ма он ништа не зна, само мити ра њиг. 

митра ж ‘капа у обли ку кру не коју 
носе епи ско пи на слу жби и која сим бо ли -
зу је архи је реј ско досто јан ство’. – Спо ра -
ди митре вла ди ке зову митро но сци.  

мица ти мичем несв ‘скла ња ти, сре ђи -
ва ти’. – Миче оно каме ње испод про зо ра, 
да сре ди око куће; ~ се ‘поми ца ти се, 
поме ра ти се’. – Ма ђедо се већ једва миче, 
нема га више, про шло њего во; изр. Мичи 
ми се с очи ју!  

миш м зоол ‘сит ни гло дар, Muri dae’. 
– Ђе мач ке нема, нође мишо ви коло воде. 
– Игра ју се мач ке и миша; ║ мишић -ића 
м дем. – Упо један мишић у спла чи ња ру 
и није мого д-изи ђе; ║ миш ји -а -е ‘који 
се тиче мише ва’ – Јеси л виђе ла на бра -
шну миш је тра го ве; изр. ~а рупа. – По-
бе го у миш ју рупу ‘теснац, заклон; спа - 
сти се’. 

мишет њак м ‘миш ји измет’. – Виђек 
мишет њак у амба ру, иди ома тури мишо -
лов ку. 

мишо лов ка ж ‘спра ва за хва та ње 
мише ва’. – Морам да наба вим мишо лов -
ку, доди ја ше ми мишо ви; изр: Бес пла тан 
сир се нала зи само у мишо лов ци. 

мишо мор -омо ра ‘отров про тив мише -
ва’. – Тури мишо мор да се ота ро си мо ове 
напа сти.  

мла ви ти -им несв ‘тући бати ном’. – 
Немо, бла го ђеду, да бид неш крв ник па 
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да мла виш сто ку, гро та е, и то су Бож ја 
ство ре ња. 

мла да ж а. ‘девој ка на дан уда је, неве -
ста’. – Мла да у вен ча ни ци и мла до же ња 
се наме шти ли да иг вото грав сли ка па се 
уозби љи ли, а он им каже: тичи ца – те се 
они насми ја ше и он иг усли ка нако насми -
ја не; б. ‘мла да, тек уда та жена’. – Бога ми, 
Сми љо, вред на вам мла да, види се да е од 
чести та коље на. 

мла дач на  ‘која се први пут оте ли ла’. 
– Ове су ми се по некол ко пута тели ле, а 
Зла ту ља е мла дач на. 

мла ден ци м мн  1.‘нов брач ни пар’. – 
Нек Бог да да нам се мла ден ци сло же, 
обо же и умло же, нек им Бог да рода и 
пло да, сва ког добра и здра вог поро да; 2. 
‘Дан 40 муче ни ка Сева сти јан ских (22/9 
март)’. – О Мла ден ци ма смо почи ња ли 
про лет њу ćетву. 

мла ди на -ине ж ‘вре ме мла дог месе -
ца’. – Стро го се пази ло да није мла ди на 
кад се ćече гра ђа јел за мла ди не соко ви 
кре ну горе на ви ше и ондак жижак нава -
ли; в. мена. 

мла ди ца ж ‘мла да жена, неве ста’; в. 
доди ја ти, ску ћа ри ти.  

мла до ва ти мла ду ем несв ‘про во ди ти 
мла дост’. – Е, мој соко ле, ти си мла дић, а 
ја ста рац, ти мла ду еш, а ја се ćећам мла -
до сти.  

мла до лик -оли ка -о ‘за кога би се 
рекло да је мла ђи’. – Нико му не би дао 
шесет, мла до лик и ниђе јед не седе, педе -
се то го ци изгле да ју ста ри ји од-њега.  

млађ ж ‘мла да риба’. – У виру, доље 
на пото ку има мла ђи ко пље ве. 

мла ђа ри ја ж зб ‘омла ди на, мла де осо -
бе, мла деж’. – Ста са ла мла ђа ри ја, мој 
испи сни че, а ми, ко што видиш, оста ри -
смо, ври шко про ђе наше, беше му га, било 
па про шло; в. пушти ња. 

млак мла ка -о ‘у коме је »уби је на сту -
ден«’. – Млје ко е још мла ко, попи јед но 
лон че; ║ мла ку шан -шна -о ‘тек незнат -

но смла чен’. – Еве вода е мла ку шна мож 
д-изми јеш дје те; ║ мла ку шас -аста -о 
‘сла ба шан, спор у послу, невешт’. – 
Добар, нако, да га за кума узмеш, ал за 
посо није, дошо мла ку шас и типак, не мож 
да г-ишче каш ваздан. 

млак ну ти -нем св ‘бла го умла чи ти 
воду’. – Тур де воде на шпо рет нек се 
млак не д-изми је мо ђецу; ║ мла чи ти мла -
чим несв ‘мало догре ва ти’. – Мла чи се 
вода на шпо ре ту, оћу д-оку пам ђецу. 

мла ко ви на ж ‘вре ме кад почи ње ото -
пља ва ње’. – Са-ће мла ко ви на и сњег ће д-
оде ври шко, ко руком одњет, још ако дуне 
југ – има да га нема док си реко шта би, 
прем да  уми је и баба мар та да загу ди.  

мла ко ња м ‘благ и непред у зи мљив 
човек’. – Не ваља кад је човек мло го зер -
ли, ал јопет боље и то, но да бид не неки 
мла ко ња и килан дер. 

мла ку шац -шца в. мла ко ња. – Немо 
ми тога мла ку шца дово ди ти ни на њиву 
ни за трпе зу. 

мла та ра ти -ам несв 1. ‘уда ра ти пред -
ме том о пред мет’. – Виђ де шта то тамо 
ђеца мла та ра ју; 2. ‘маха ти’. – Иде путом 
и мла та ра рука ма ко да ћера коко шке.  

мла ти ти мла тим несв 1. ‘тући’. – Узе 
бати ну и поче да мла ти оно дер ле, а оно 
се зако љу жди ло, ника ко да се поко ри; в. 
жидак; 2. ‘тре сти шљи ве мот ком; мла ти -
ти пасуљ мот ком’. – Иди ти, тата, те купи 
шљи ве ж ђецом, лак ше ти је, ја ћу да мла -
тим. – Мла ти смо данас пасуљ и кад би 
пред-ноћ, дуну ветар ко нару чен, па ува -
ти смо зго ду те ови ја смо; изр. Мла ти пра -
зну сла му; ~ се 1. ‘измо та ва ти се, глума-
тати`. – Пушти га у бес тра га, н-уми је да 
раз го ва ра ко човек но се нешто мла ти. – 
Немо де туј нак да се мла тиш, ниси ти 
више мали; 2. ‘тући се’. – Поче ше да се 
мла те ко сума ну ти; ║ млат ну ти -нем св 
‘уда ри ти’. – Млат ну ли га муч ки про шцом, 
мора ли да му уши ва ју ков че на гла ви, 
мого е и да не-уста не. 
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мла та џи ја м ‘брбљи вац’. – Он ти је 
оби чан мла та џи ја, све што рек не, пола 
баци у воду, а она дру га поло ви на није ни 
за спла чи ња ру. 

мле ку ља ж ‘кра ва која даје доста мле -
ка’. – Није ми за про да ју Цве ту ља, мло го 
е добра мле ку ља. 

мли во с ‘бра шно’. – Мли во смо држа -
ли у наћи ма. 

[млин] мли на м; в. ујам, ушур.  
мли нар м ‘вла сник или рад ник у мли -

ну’. – Лисо ти је годи на ма бијо мли нар и 
он ти се тамо сва шта наслу шо, знао е на 
чим небо стои. 

мли тав -а -о ‘без во љан, мало ду шан’. 
– Нако је мли тав, ко да нема душе у њему;  
║ мли та во прил. – Ма ради он, ал све 
нако мли та во.  

мли тав ко м ‘који је кло нуо, без воље’. 
– Јед нак је мли тав ко и с моти ком и с 
каши ком.  

мли то ња м ‘сла бић, мла ко ња, пово -
дљив човек’. – Није шће ла да с-уда з-оног 
мли то њу ни-за-каке паре. – Немо ми, мај -
сто ре, дово ди ти више оног мли то њу, не 
мож да га ишче каш ваздан, наћи ћу ти ја 
про ста ка да ти помо же свој ски. 

мли ту ша ж ‘жена сла бе физич ке кон -
сти ту ци је’. – Она њего ва мли ту ша није 
ни-за-каки пољ ски посо. 

млје ко с ‘мле ко’. – Кад пому зе мо, 
млје ко нај пр во про цје ди мо и тури мо да 
се вари; кад про ври, спје ни мо и раз ли ва -
мо у кар ли це да се кај ма чи. – И црна овца 
бје ло млје ко дае. – При ча ла Сто јан ка 
Мило ми ро ва како е ђедо тра жи јо уве че од 
бабе млје ка, ал она рекла да е раз ли ла па 
ће му дати ују тру кад сали је, ал он те ноћи 
умр је, а она ćутра дан вик не у кук ња ву: 
Јој, мој Миљој ко, јој ти ми синоћ иска, јој 
ја ти пуста не дадок, јој ја ти јутр ос давак, 
јој, ти не можеш;  ║  млјек це -а с дем. – 
Оди, сре ћо баби на, заше ће ри ла ти баба 
мено млјек ца да попи јеш. 

мло го прил ‘мно го’; изр: Ко ће мло го, 
неће дуго. – Мло го е кад бију; ║ мло же 
прил ‘мно го, доста’. – Није роди ло мло -
же боз суво ви це, ал оно што е доње ло 
сувог зла та вре ди. 

мло жи ти -им несв ‘мно жи ти’. – Пре -
број рупе у реду па то мло жи с бро јом 
редо ва и толи ко кале ма наба ви, ваља ло 
би јесе нас поса ди ти, боље се при ма но у-
про ле ће. 

мље так -тка -о ‘без вре дан, неква ли -
те тан, про зи ран (о тка њу)’. – Мље так ти 
овај штов, није ни за шта, то не мож да 
држи пеглу. – Згод но е нако на око, ал кад 
га узмеш у шаке, видиш да е мљет ко и да 
није ни за шта; изр. Мљет ко ко груд ња ча; 

мље ти мељем несв 1. ‘мле ти’. – Ми 
смо вазда мље ли код Дра гу ти на; изр. 
Само што нас воде ни ца није мље ла; 2. 
‘брбља ти, при ча ти непо ве за но’. – Меље, 
реко би је навјен. – Меље ко пра зна воде -
ни ца. 

мље ча ви на ж ‘густа теч ност која 
оста је после сали ва ња кај ма ка’. – Кад нам 
баба наспе у ћасу оне мље ча ви не и дад не 
врућ колач с рин гли, нас дво и ца да се 
пода ви мо једу ћи. 

моба ж ‘добро вољ на уза јам на помоћ 
код већих пољ ских посло ва, која се завр -
ша ва гозбом и песмом’. – Код добри јег 
дома ћи на, они јег што им је бабо ви на 
пове ћа, на моба ма се земај ле иску пи по 
два ес-три јес коса ча, то ти је љепо та у 
Бога.  

моби ти -им несв ‘ићи на мобу’. – Сви 
смо воље ли да моби мо јел туј ти је било 
и пје сме и шале. 

могу ћан -ћна -о ‘који је у могућ но -
сти’. – Ласно е њему да шко луе ђецу кад 
је  могу ћан,  има  пара  гове да да рани, а 
ја  нем  за  шта  да купим ни сла ме; в. 
прилог. 

модар модра -о ‘там но плав’. – Испле -
ла му Анка мло го зго дан џем пер нако 
модре бое. – Нешто модра она весел ни ца 
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испод очи ју, мора да е онај ништак јопет 
бијо. 

модер ки ња  ж ‘она која је савре ме на, 
модер на’. – Она ти је била модер ки ња, њу 
јед ну има ли њеј зи ни па е држа ли ко мено 
воде на дла ну. 

моди ра ти се моди рам се несв ‘пра ти -
ти моду’.  – Она њего ва мла да се нешто 
мло го моди ра, мено-мено па се поно ви, 
што вика ше баба Гиша: мало једе, а згод -
но се носи. 

 модри ло с ‘модро пла ва боја’. – Да ти 
није оста ло што гођ модри ла, шће ла би и 
ја у ту вар бу д-обо им мено пре ђе ђете ту 
за прслук. 

модри на -ине ж ‘црве ни ло, оток, 
модри ца’; в. убој. 

модри ти се -и се несв ‘поста ја ти плав, 
модар од хлад но ће’. – Васу модре усне 
од лад но ће, зуби му цво ко ћу и ува ти ла га 
драт па вели: кога на-љето видим у ладу 
гађа ћу га ш чим стиг нем. 

модри ца ж ‘убој, модри ца од уда р ца’. 
– Цје по дрва и зви зне га ћепа ни ца по носу: 
сто ји му модри ца – реко би е бијо на 
Солун ском врон ту. 

мозга ти -ам несв ‘мисли ти, расу ђи ва -
ти’. – Мозгак целу ноћ и јопет ништа 
памет но нисам сми сли јо. 

мозго ња м ‘онај који мисли и пра вил -
но резо ну је’. – Мош ти да при чаш шта 
ош, ал он је, бра те, мозго ња, нема шта да 
се каже. 

мокра ћа ж ‘урин’. – Није му још 
добро чим му е мокра ћа нако зага си та.  

мокри на -ине ж ‘мокра оде ћа’. – 
Скин те, ђецо, ту мокри ну и обуц те суво, 
кукуј мене како тако поки со сте. 

мокри ти -им св ‘врши ти малу нужду, 
ури ни ра ти’. – Туј зуста ви мо воло ве да 
мокре, да с-одмо ре и мало им тури мо сјен -
ца, да се пот кре пе, па иг ондак напо и мо и 
поно во коша мо. 

молер моле ра м ‘сли кар; зана тли ја 
који моле ри ше’. – Он ти је бијо молер, 

јок овај крпа џи ја што кре чи но онај што 
мала сли ке. 

моло ва ти -уем несв ‘мала ти, сли ка -
ти’. – Милин ко е имо оне ваљ ке за моло -
ва ње, кад ти он ома ла кућу, има да гле -
даш. – Да виш само како су се сре ди ли, 
Бог те моло во сами. 

моља ка ти -ам несв ‘уче ста ло моли ти 
и тра жи ти помоћ’. – Цео живот оста да 
моља ка кое ко га мешто да засу че рука ве 
и да ску ћи. 

мољац мољ ца м ‘мали леп тир чије 
гусе ни це нагри за ју тка ни не и крзно’. – 
Мољац ти је вели ка напас, ђе се он наста -
ни вели ки јазук начи ни. 

момен тал но прил ‘истог тре нут ка, 
одмах’; в. зате ћи, сме ри ти. 

мом ко ва ти -уем несв ‘живе ти бећар -
ски, као момак’. – Да се женим нећу, још 
ћу мом ко ва ти, каже; ║ мом ко ва ње с гл. 
им. ‘момач ки, бећар ски живот’ – У вре ме 
нашег мом ко ва ња ишли смо кое ку ди је по 
сабо ри ма, потље се иже ни смо и све мање 
дру гу е мо, нема се кад. 

мора вац -вца м фолк ‘народ но коло’; 
в. бећа рац, пово за ти, ужич ко. 

морав ка ж ‘ста рин ска раса сви ња’. – 
Земај ле смо гаи ли ман гу љи цу и морав ку, 
није нам мар ве њак тре бо, а није иг ни 
било, јок ко-во сад: тре ба ти мар ве њак  
сва ки-час . 

мора лан -лна -лно ‘који се ради под 
при ну дом, оба ве зом, оба ве зан, при ну дан’. 
– Ако-ш да дођеш на мобу, добро дошо, 
ако неш, не мораш, није морал но, није то 
кулук. 

морал но прил у стал ном изр. бити ~ 
‘што се (не) мора’. – Ако ош – ош, дра ге 
воље, ако неш – није морал но, нико те не-
ћера. 

море! узв, ‘оштра запо вест’. – Море, 
пре ки ни! – Море немо да ти ја пока(же)м 
тво га Бога! 

мор тус, обич но у стал ном спо ју ~ 
пијан ‘тре штен пијан’. – Ене га у кава ни 
цео дан, мор тус пијан.  
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мота ти -ам несв ‘намо та ва ти нити у 
клуп че’. – И мене дава ла баба да мотам 
пре ђу на клув че; ~ се ‘обле та ти око неког’. 
– Мало-мало па се мота око њене куће; 
изр. ~ се по гла ви ‘мучи ти се због неких 
поми сли, недо у ми ца’. – Идем ја тако, а 
све ми се по гла ви мота шта ми је памет -
ни је д-ура дим. 

моти ка ж ‘алат ка за копа ње’. – Земај -
ле није било сија ча ко-во сад но се сија ло 

под моти ку. – Нема љеба без моти ке. – 
Што кол јев ка заљу ља ла то моти ка зако -
па ла; ║ моти чи ца ж дем; в. алат ка, 
пошла ми ти, чапр ља ти; ║ моти чен да ж 
аугм пеј. – Ниси ђеци купи јо каке књи ге 
но им узо те моти чен де, гла ве су ми 

дошле; ║ моти чи на ж ‘и с т о ’ . – Неђе ми 
се зату ри ла она моти чи на, тра жик је сву -
куђ и не нађок. 

мот ка ж ‘дуже тање дрво, бати на’. – 
Имаш раз ни јег мот ки: она што мла тиш 
воће, па имаш мот ку на буна ру ш ђер -
мом, па мот ку у коко ша ру ђе лје жу коко -
шке, па мот ку којом везу еш сје но ил сно -
по ве на коли ма, па мот ку за по гузи ци (в. 
36/4, стр. 132); изр. Упр ска ствар ко ћуран  
мот ку. 

мото ви ло с ‘дрве на напра ва на коју 
се намо та ва пре ђа’. –  Виш, ово мото ви-
 ло ти је дугач ко непун метар, горе има 
ову пре ча гу ко сло во Т, а доље ову рак-
љу  и туј нак намо та ваш пре ђу, па ондак 
те  кану ре носиш у  боја џи ни цу  на вар - 
ба ње.  

[мотор] -ора м; в. ветре ња ча, вра бац; 
║ мотор чић -ића м дем. –  Купи јо му неки 
мотор чић и оно витли с они јем прдав цом 
пова здан; ║ мото рић -ића м ‘и с т о ’ . – С 
они јем мото ри ћом он свуђ стиг не и сву -
ку ди је се про ву че; ║ мотор чи на м пеј ‘ста -
ри мотор’. – Има неку мотор чи ну и пова -
здан нешто чпе ља и попра вља. 

мотри ти -им  несв ‘гле да ти, вре бати, 
осма тра ти’.  –  Мотри ла  баба  с  про зо-
 ра, кроз виран глу, како се онај ман гуп - 
чић  при шу њо  код  Раде, доље код ова ца. 

моца ж ‘масни сок од испе че ног меса, 
моча’. – Узе ли ми век ну љеба и ћасу оне 
вре ле моце, ума ка ли и напу ца ли се, потље 
поцр ка ли од-жеђи од оне сла но ће. 

мочи ло с ‘бара у којој се пота па ла 
(мочи ла) почу па на коно пља’; изр. Ко 
пита жабе кад се мочи ло затр па ва. 

мошни це ж мн анат ‘мушки гени тал -
ни тракт’. – Кад су се поби ли, ондак ти се 
Радо слав џилит не ногом и зви зне Бра ни -
ми ра у мошни це и овај од бола пане ко 
свје ћа и поч не да се грчи и јау че.  

[мрав] м зоол ‘поро ди ца инсе ка та For -
mi ci dae’; ║ мра вић -ића м дем; в. ску ћа -
ри ти.  

 65: МОТОВИЛО
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мра ви њак м ‘мра вље ста ни ште’; в. 
раз гр ну ти, рас ту ра ти. 

мраз м‘сту ден, хлад но ћа’; в. цико ви -
на, чагор је; ║ мра зо вит -ови та -о ‘леден, 
доведен  до смрзавања, студен’; в. пас-
тр ма. 

мра зи ште с ‘место где су изра же ни 
мра зе ви’. – Мло го би била добра ова пар -
це ла за вот њак, само знај да е вође мра -
зи ште, могло би се деси ти да воће измр -
зне; в цико ви на, чагор је. 

мрак м ‘тми на, тама, помрчина` – 
Пођ те на вре ме да стиг не те кући за виђе -
ла, да не би тума ра ли по мра ку;  изр. Паде 
му мрак на-очи; ║ мра чан -чна -о ‘таман, 
нео све тљен. – Упал де лам пу, мло го е 
мрач но, не видим да пле тем. 

мра чи ти се мра чи се несв ‘смр ка ва ти 
се’. – При је но што поч не да се мра чи, 
поће рај те сто ку кући.  

мрви ти -им несв ‘сит ни ти, дро би ти’. 
– Ćеди за астал те то пој ди, немо да ми 
мрвиш по-кући; ║ мрвљен -a -o ‘усит њен, 
измр вљен (обич но о сиру)’. – Онај мрвље -
ни сир поме ша мо са иćе че ним кра став -
ци ма, патли џа ни ма и луком, мено посо -
не мо и поу љи мо и ете ти сала те, на 
љепо ту. 

мрда ти -ам несв ‘поми ца ти (се), поме -
ра ти (се)’. – Оло шо ђедо начи сто, једва 
мрда; изр. На вр брда врба мрда (брза ли -
ца); ║ мрд ну ти -нем св ‘пома ћи’. – Ма 
вољо би ја да дођем, ал не мож да мрд -
неш никуд од-куће, не да посо; в. ска ме -
ни ти се. 

мржље ти мрзим несв ‘мрзе ти’. – Нису 
се они мржље ли, но нако се пре га ња ли и 
над гор ња ва ли; изр. До под не мрзи себе, 
од под не цео свјет. 

мрзан мрза на ‘кога не воле, кога мрзе 
(нај че шће непла ни ра но позно дете)’ – 
Шће ли да поцр ка ју кад се роди јо Вито -
мир, Раде и Милу тин се бија гу замом чи -
ли, ал ет, испу ни се она: на мрза ну кућа 
остае. 

мрје ти мрјем несв ‘мре ти, уми ра ти’. 
– Оћу да се поздра ви мо, јер бо дође вре ме 
да се мрје; изр. Ради ко да ћеш сто годи -
на живље ти, а мол се Богу ко да ћеш 
ćутра мр је ти.  

мрк -а -о 1. ‘таман, зага си те боје’. – 
Поме шам сига ву и црну вуну и доби јем 
мрку боју за џем пе ре људ ма, а ђеци ћу д-
ова р бам у неку лик ти ју боју; 2. ‘нерас по -
ло жен, зло во љан’. – Ђедо мрке опу шти јо 
брке, боље ти је посклон се мено док се 
не раз ве дри. 

мрка ти (се) мрче (се) ‘пари ти се (о 
овца ма)’. – Мрка ле су се оне дав но, сад 
већ тре ба брзо да поч ну да се јаг ње; ║ 
мрка ње с гл. им. ‘паре ње ова ца’. – Морам 
да замје ним овна при је но што дође вре -
ме мрка ња да се не би пари јо са сво им 
потом ством.  

мрка чи ти -им несв ‘мучи ти, теро ри -
са ти’. – Кога они оће ра ју у бува ру мрка че 
га по њином зана ту.  

мркли на -ине ж ‘мрак, помр чи на; 
ноћ’. – Бија ше мркли на, није се виђо прс 
пред-оком. – Одјам пут му паде нека 
мркли на на-очи и он им скре са у брк све 
што му бија ше на души. 

мрк ну ти -не св ‘помра чи ти се, оне -
све сти ти се’. – Не знам шта му би: одјам -
пут му мрче несвес, пре блје ђе и паде ко 
свје ћа.  

мрко ња м ‘во мрке боје’. – Кад сам уз 
мрко њу при па ри јо сиво њу, није има ло 
јачиг воло ва у сре зу. 

мрку ља ж ‘кра ва мрке боје’. – Чија је 
она мрку ља поред наше Цве ту ље. 

мрку ша ж ‘овца риђе вуне’. – Нај пи -
то ми ја ми је и нај мљеч ни ја она мрку ша. 

мрљав -а -о ‘жго љав, ситан’. – Дошо 
нако нека ко сти дан и мрљав, ко дје те неко, 
реко би му е душа у носу. – Ма није да 
неће, но не може, видиш како е мрљав. – 
Мло го е мрљав, ко да ништа не једе; в. 
стр ваћ. 
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мрмља ти -ам несв ‘гун ђа ти, тихо про -
те сто ва ти’. – Стал но нешто мрмља, никад 
му ништа није пота ман. 

мрмо љи ти -им несв ‘гово ри ти себи у 
бра ду, гун ђа ти’. – Оде низ пут и нешто 
мрмо љи, сумљам да и он зна шта. 

мрн џа ти -ам несв ‘нераз го вет но гово -
ри ти’. – Мрн џа ко да није ода вле, ништа 
га не раз у мем. 

мрс м, обич но у изр. бје ли ~ ‘сир и 
кај мак’. – Сва ког пет ка смо носи ли бје ли 
мрс у Чачак на пијац. 

мрсак мрска м ‘мрсна хра на’. – Бија -
ше мрсак те су нас уча сти ли, реко би смо 
им кумо ви, од тице млје ка само што нису 
ижње ли на-собру, те ти ми згод но омр си -
смо брк. 

мрси муд м ‘човек који при ча пра зне 
при че, брбљи вац’. – Дошо неки мрси муд 
из општи не да нам при ча при че како ми 
тре ба д-изи ђе мо на гла са ње и да гла са мо 
за тог и тог.  

мрсни на -ине ж ‘мрсни дани, кад се 
не пости’. – Иску пи ла се ђеца, а потре ви -
ла се мрсни на, те решим да зако љем пра -
се и д-испе чем на шиљ ку. 

[мртав] мртва -о; изр. ~ кос[т] ‘твр -
да и без бол на изра сли на на телу’. – Јеро -
ти је ти је имо мртву кос од мла ђи јег дана. 

мртва ја ж в. мртви ца. – Није оно нека 
пар це ла, нема плод не земље више но 
један педаљ, и ома наи ђеш на мртва ју. 

мртвак -ака м ‘који једва пока зу је зна -
ке живо та’. – Пра ви мртвак, једва гобе ља 
путом. 

мртвац -аца м ‘покој ник’. – Оку па смо 
мртва ца, обри ја смо, обу ко смо му мртвач -
ко одје ло, тури смо покр ов и њега у сан -
дук па на астал у слав ској соби; ║ мртвач -
ки -а -о ‘који се тиче мртва ца’; в. напред.  

мртви ца ж ‘неплод на земља’. – Не 
мож у оној мртви ци ништа да роди, џабе 
радиш. 

мртво пу ва ло с ‘ислу же ни уобра жен -
ко’. – Ничи ја није до зоре горе ла, све бид -

не  и про ђе, он ти је жари јо и пали јо у 
свое вре ме, поглај га сад: обич но мртво -
пу ва ло.  

мртвор је зан -зна -о ‘спор, без во љан’. 
– Н-уми је он да пој та, него све нешто 
кила ви, нако е мртвор је зан;  ║ мртвор је -
зно прил ‘спо ро, као од беде’. – Све ради 
ко да е на кулу ку, мртвор је зно. 

мрци ња ж ‘леши на, стр ви на’. – Зау -
да ра она мрци ња што е лип са ла доље у 
јару зи, те се сре ћом иску пи ше орлу ши не 
и за два дана оста ше само кока ње. 

мршав -а -о ‘непод го јен, коме се виде 
ребра’. – Ма то е гро та закла ти тако мрша -
во, виш да е кос и кожа, него ти то мено 
при ра ни па ондај кољи. 

мршти ти се -им се несв ‘пока зи ва ти 
неза до вољ ство наби ра ју ћи чело’. – Немо 
ништа да се мрштиш туј нак, но се узми 
у-памет ил ће бати на да ради. 

мува муве ж зоол ‘пор. инсе ка та 
Musci dae’. – Ове муве доди ја ше; ║ муви -
ца ж дем. – Упа де ми мала муви ца у млје -
ко; ║ муве ти на ж аугм пеј. – Иша ра ле ове 
муве ти не упљув ци ма огле да ло; ║ муши -
ца ж в. муви ца; в. изми ље ти, мук; ║  
муши чи ца ж пеј дем. – Неке сит не муши -
чи це одјам пут ство ри ше, оће д-изби ју очи; 
║  муши чен да ж аугм пеј. – Ове ће муши -
чен де да ви испљу ју месо, мора те га 
нечим покри ти. 

мувар м бот ‘коров ска биљ ка Seta ria’; 
в. муру зи ште. 

мува ти се -ам се несв ‘мота ти се, 
врзма ти се око нече га’. – Ма нешто ми се 
мло го он мува око наше Олге, повед-дете 
ви рачу на. 

муда с мн анат ‘тести си’; изр. Да су 
баби муда, била би ђедо. – Про по ко муда 
кроз ицје па не гаће. – Про дае муда мешто 
бубре га; ║ мудат -а -о ‘одва жан, хра бар’. 
– Има муда, сва ка му час, мудат ко нико. 

мудар мудра -о ‘паме тан, уман’. – 
Бија ше то мудар човек, сва ког је шћео да 
поса ве туе и поу чи ко свое нај ро ђе ни је; 
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изр. Ко у два ес није лјеп, у три јес јак, у 
четрес богат, у педе сет мудар, тај никад 
неће бити ни лјеп, ни јак, ни богат, ни 
мудар. – Тешко е мудр ом међ буда ла ма 
збо ри ти. 

мудо ња м ‘моћан, ути ца јан човек’. – 
Ласно е било док нам не дође за шефа 
овај мудо ња, ш њим нема зебан ци је; ║ 
мудо њи ца м дем пеј ‘неис ку сан а над мен 
човек’. – Дошо онај мудо њи ца да се не-
што истре са над нама, мисли да мож д-
упла ши меч ку с реше том. 

мудри јаш -аша м ‘сна ла жљи вац, који 
памет но резо ну је’. – Баш је пра ви мудри -
јаш, види се да е Весе ли но ва ćемен ка.  

мудри ја ши ти -ија шим в. мудро ва ти. 
– Нема он дру га посла но да мудри ја ши. 

мудри ца ж ‘бистра, отре си та девој чи -
ца’. –  Она баби на мудри ца све зна по-
кући ко кака ста ри ца.  

мудро ва ти мудру ем несв ‘умо ва ти, 
раз ми шља ти, паме то ва ти’. – Кад би се 
крам пом и моти ком могло мудро ва ти, од 
њега не би било мудри је га. – Он стал но 
нешто мудруе, а вамо не зна д-уки се ли 
купус; ║ мудро ва ње с гл. им. ‘раз ми шља -
ње, уду бљи ва ње у про блем’. – Њему 
мудро ва ње при ли че ко пиле ту сиса.  

мудро ли ја ж ‘мудр ост’. – Народ ти је 
ижње дри јо мло ге мудро ли је, оне су поуч -
ни је од некиг буда ла шти ња ови јег начи -
та ниг што мисле да свјет ода њиг поти че. 

[мудрос] -ости ж. – Шта ће њему 
мудр ос кад је сте ко бога ство. 

мужа ж ‘музе ње’. – Вре ме је за мужу, 
одок у шта лу да ми кра ве не пре бри зга ју. 

муза ра ж ‘кра ва која се музе’. – Муза -
ре кра ве и воло ве смо љети држа ли код 
куће, а јало ви ње изго ни ли у-пла ни ну да 
план ду ју; в. кра вља ча. 

музи ке ж мн у изр. крат ке ~ ‘усна 
хар мо ни ка’. – Сви ро он  у  музи ке да га 
се не мош наслу ша ти,  ко у пра ву јер мо -
ни ку. 

музу ви ран -рна -о ‘бистар, досе тљив, 
оштро у ман’. – Још је мали, ал дошо музу -
ви ран,  чела му није рав на. 

мук м ‘тајац, ћута ње, пот пу на тиши -
на’. – Одјам пут кад он дрек ну, наста мук, 
само се муши ца чуе како зуи. 

мука ж ‘испа шта ње, трпље ње, под но -
ше ње тешко ћа’ . –  Цео живот нам је про -
шо у тере ту и мука ма, ал знај, бла го ђеду: 
ко се муке не наму чи, паме ти се не нау чи. 

мука ти муче несв ‘огла ша ва ти се 
мука њем (о гове ди ма)’. – Поче ше гове да 
мука ти, ја тамо кад има шта да видиш: 
Руј ка се тели. – Јопет мучу гове да, вре ме 
да се напое. 

мулац мул ца м 1. ‘мазгов (муж јак из 
фами ли је мула)’; 2. ‘глуп, твр до глав чо-
век’. – Онај Рашков мулац про ђе путом и 
пра ви се да нас не види, таки му е и очу -
ри на бијо и није џабе каза но да не пада 
ивер диље от кла де. 

муља ка ти -а несв ‘наја вљи ва ти про -
ме ну вре ме на’. – Пожур те, ђецо, нешто 
муља ка од Овча ра, ште та би било да нам 
поки сне вако сје но. 

муља ти муљам несв 1. ‘гње чи ти гро -
жђе’. – Дадок овим њини ма муљач, оће 
да муља ју гро жђе па ће нам ују тру вра ти -
ти; 2. ‘при пре ма ти неку сми ца ли цу’. – Ма 
нешто ми сумљи во, мора да нешто муља -
ју чим не сми ју у-очи да те поглед ну ко 
људи. 

муљач -ача м ‘напра ва за гње че ње 
(кљу че ње) гро жђа’. – Тури се муљач на-
кацу и крож њега се кљу чи гро жђе. 

муље вит -еви та -о ‘тмурaн, облачaн, 
кишо вит’. – Беше муље ви то вре ме кад нас 
напа до ше  Шва бе, ćеме им се затр ло. 

мумла ти -ам несв а. ‘мрмља ти, бобо -
ња ти (в.)’. – Немо да мумлаш туј нак но 
збо ри ко иксан; б. ‘нераз го вет но брун да -
ти у бра ду, гла сом под се ћа ти на огла ша -
ва ње медве да’. – Да-иш ти јада: кад смо 
зашли дубље у-шуму, поче нешто да 
мумла одо нуд од пећи не.  
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муну ти -ем св ‘енер гич но упо зо ри ти, 
дрм ну ти’. – И он га муну лак том у сла би -
ну не би ли ушу ћо, ал то ти је ко глу вом 
шап та ти. 

муња ж 1. ‘пра жње ње атмос фер ског 
елек три ци те та’. – Кад поче да грми и да 
ćева ју муње, баба виче: поће рај те кра ве 
брзо, беж те кући; 2. ‘хитар, брз, вре дан’. 
– То е рет ко вред но чеља де, муња жива, 
чини ти се не стае на-земљу. 

муња ра ж ‘неу ред на про сто ри ја, 
ћумез’. – Ене иг ćеде пова здан у оној 
Љепо са ви ној муња ри, пију и коц ка ју. 

мур га ж ‘овца са сивом гла вом’. – Нај -
пи то ми је су ми ове мур ге; ║ мур ги ца ж 
дем. – Поглед ни ми на ону мур ги цу, реко 
би да мено куња; ║ мур гав -а -о ‘сив каст’. 
– Обли зни ла се она мур га и оба двое јаг -
ња ди јој мур га во, пљу ну та она; ║ мур -
гаст -а -о ‘сиве боје’. – Стал но учим мое 
уну ке која е боја зеле на ко окри јек, која 
пла ва  ко гали ца, како е нешто личи то кад 
је голу бли, шеп те ли, зеј тин ли, ватре ло, 
вијо лет но, гра о ра сто, џигер ли, мур га сто, 
крме зли и да ста ри ма при ли чи дун кли је а 
мла ђи ма лик ти је. 

муро ви м мн ‘жма р ци’. – Кад про ђем 
спо ред њене куће, све ме поди ђу неки 
муро ви. 

муруз муру за м бот ‘куку руз, Zea 
mays’. – Откад сам оти шо у-вој ску, све 
мислим шта ли раде мои, да л су обра ли 
муру зе и пожње ли шаши ну; ║ муру зни -а 
-о ‘куку ру зни’; изр. ~-о бра шно ‘бра шно 
од куку ру за’. – Пше нич но бра шно мож 
да ти стои кол ко ош, а муру зно јок, зато 
га мељеш поме но, никад не нава шеш мло -
го; ║ муру шчић м дем; в. паби рак. 

муру зи ште с ‘њива на којој је био 
посе јан куку руз’. – По муру зи шту се 
поди гла мувар, зеле ни се – реко би је Ђур -
ђев дан. 

муру зли непр ‘који је боје куку ру зног 
зрна’. – Испа ла мло го згод на пре ђа, дошла 
нако муру зли, ни мло го ликт ни дун кли. 

муру зни ца ж ‘хлеб од куку ру зног бра -
шна’. – Ижње ше вру ћу муру зни цу, бје лог 
мрса и сла ни не те се пре за ло га и смо згод -
но, да не може боље бити. 

мусав -а -о ‘прљав, зама за ног лица’. – 
Што си тако мусав, бла го баби, то није 
згод но, иди уми се. 

мусо ња м ‘намр го ђен, без во љан чо-
век’. – Ја га зовем д-иде мо на сабор, он се 
наму си јо ко неки мусо ња, неки белај га 
спод би јо, само одма ну руком и оде у-шта -
лу. 

мусти музем несв ‘оба вља ти мужу’. – 
Пре ма вење ру музе мо кра ве, кру ни мо 
жито и кое шта, не мош све да стиг неш за 
дана. 

мустра ж ‘узо рак са кога се нешто 
пре по чи ње’. – Све сам мустре узе ла од 
Добри ле Љуби ши не; изр. мустра беч ка. 

мутав -а -о ‘нем, без моћи гово ра; ћут-
љив’. – Немо да се пра виш мутав, но збо -
ри како е било. 

мутав џи ја м ‘мај стор који пра ви пред -
ме те од костре ти’. – У рад њи код оног 
мутав џи је у Љуби ћу има биса га, покро -
ва ца, зоб ни ца, кострут ни јег тор би и кое -
шта од костр је ти. 

мутан мут на -о ‘без сја ја, непро зи ран’. –  
Од ови јег киша није само мутан поток но се и 
извор код Бре ста заму ти јо. 

мутап м ‘покри вач или про стир ка од 
козје дла ке’. – Покров це за воло ве пође -
ко зове мутап. 

мутвак -ака м ‘ћумез, заба че но место 
у гра ђе ви ни’. – Потра жде тамо у мутва ку 
да нема кака чапа ра; в. изо ра ти, мутвак. 

мутвен мутве на -о ‘сит но мле ве но 
(пше нич но бра шно)’. – Самље ли смо код 
Лиса мутве но бра шно, бје ли се ко снјег. 

мут вљак -ака м ‘тешко про ход но ме-
сто, аврик (в.)’. – И запа до смо она мо у 
Љесков цу у неки мут вљак, једва се ишчу -
па смо из некиг купин чи на. 

мутер м ‘вели ка наврт ка`. – Одви 
муте ре на коли ма па под ма жи добро сови -
не с коло ма шћу. 
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мути ти мутим несв ‘меша ти теч не 
састој ке хра не’. – Мутиш та јај ца, уму -
тиш пет јај ци и озго пре ли јеш ону запе -
че ну муса ку, вра тиш у вру ну мено и гото -
во; изр. ~ се у гла ви ‘има ти врто гла ви цу’. 
– Нешто ми се мути у гла ви, коно да ми 
нису све козе на бро ју; ║ мућ ка ти -ам 
несв 1. ‘меша ти теч ност без меша ча’. – 
Кад саста виш све то, наспи воде непу ну 
вла шу, зати сни је и мућ кај док не видиш 
да се све добро изме ша ло; 2. ‘рова ри ти, 
при пре ма ти неку непо доп шти ну’. – Сви 
зна ју да они мућ ка ју нешто око држав не 
касе; ║ мућ ну ти -нем св ‘про ме ша ти, про -
му ти ти’; изр. ~ гла вом ‘добро раз ми сли -
ти, пажљи во одва га ти’. – Знаш како каже 
ђедо: три пут мери – јед ном ćеци, добро 
раз ми сли, па ондак реши. 

мућак мућ ка м а. ‘поква ре но јаје’. – 
Знаш како е вико онај:  ија ко не знам да 
сне сем јај це, знам шта е мућак; б. ‘поква -
рен човек’. – Иć, тај је неви ђен мућак. 

мућ ка ж ‘нека заку ли сна рабо та’. – 
Види се да е по сре ди нека мућ ка. 

мућур ла м ‘осо бе њак, под му као, поту -
љен’. – То ти је мућур ла јед на поква ре на 
ко шупаљ зуб, кој га не зна тај би га пре -
пла ти јо. 

муфљуз муфљу за м ‘нео те сан ко, не-
о д го во ран човек’. – Пушти муфљу за у 
бес тра га. 

муф те прил ‘бес плат но, непоштено’. 
– Бре зо бра зно ко гли ста, нави кло да доби -
је све на муф те. 

мучан муч на -о ‘тежак, напо ран’. – 
Мучан ти је овај наш сељач ки живот, ал 
шта-ш, из ове се коже у-дру гу не може. – 
Наш живот ти је бијо мучан, ал јопет вала 
Богу на њего вом дару кад нам даде здра -
ву и пра ву ђецу. 

мучањ муч ња м ‘сан дук у који пада 
бра шно испод воде нич ног каме на’. – 
Изва ди Лисо из муч ња два лопа ра бра -
шна, изру чи у арти ја ну кесу и даде јој, ко 
вели, севап је; уп. бра шњар, муч њак. 

муче ник м ‘стра дал ник, паће ник, 
невољ ник’. – Мло ги муче ни ци су постра -
да ли за нашу веру и сво јом крвљу е сачу -
ва ли за оне што су иза њиг дошли; ║ муче -
нич ки -а -о ‘стра дал ни, тежак’. – 
Муче нич ки живот је про ве ла весел ни ца с 
оним крв ни ком, ал шта ће, трп њом је спа -
сла душу сво ју, није могла спо ра ди ђеце 
да бежи од будал чи не; ║ муче нич ки прил 
‘муч но, стра дал нич ки’. – Муче нич ки је 
живље ла поред њега и сад је почи ну ла.   

муче ни ца ж 1. ‘изму че на жена’. – Она 
моја муче ни ца не стае, ко вода, од јутра 
до ćутра; 2. ‘раки ја’. – Раки ју зове мо муче -
ни ца зато што се мучи кад про ла зи из лам -
пе ка кроз лулу и килер, док дође до поста ве.  

муче њак м ‘муче ник’. – Он ти је, 
весел ник,  вели ки муче њак, цео живот се 
поту ро за кое ко га, о себе ништа није 
мисли јо, сад сви забо ра ви ли њего ва 
добра. 

мучи ти -им несв. – Пито га Миљој ко 
шта радиш, а он њему вели: ет, мучим 
муку и она мене. – Немо де да мучиш ту 
сто ку, него е рани, пој, тима ри, чисти 
баље ге ко дома ћин човек, а јок ко неки 
крв ник; ║ мучен -а -о ‘изло жен мука ма’. 
– Мло го е бијо мучен на роби ји, и гла до -
во, и зебо и шибан бијо, ал јопет, вала 
Богу, пре те ко. 

муч ки прил ‘под му кло, кри ју ћи, тај -
но’. – Она рђа цин ка ро шка испи па ва нас 
нако под му кло и муч ки не би ли имо за 
шта д-узме мушту лук у Удби. 

муч њак м ‘сан дук у који пада бра шно 
испод млин ског каме на’. – Кол ко е бра -
шна про шло кроз муч њак у Јаго ди ној 
воде ни ци, сав се изли зо, кој зна кол ко е 
лопа ра поцје па ла; уп. бра шњар, мучањ. 

муша ри ца ж ‘сит на муши ца која се у 
роје ви ма купи око џибре, сир ће ту ша’. – 
Не могу ласно од ови јег муша ри ца д-изва -
дим џибру ис-каце. 

муше ма -еме ж ‘про стир ка од непро -
мо чи вог мате ри ја ла која се ста вља у кана -
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те кад се вуче гро жђе’. – Опе ри муше му 
и про стри је по тра ви да с-осу ши па е по-
тље сави и одне си у-згра ду. 

[муш карац] -рца м; в. брк, јак, калуп; 
║ мушкар чић / мушкар чић -арчи ћа м 
дем; в. поко шка ти с, пошиљ ка ти, пре ска -
ка ти, свад ба. 

мушка ра ча ж ‘мушко ба ња ста жена’. 
– Про ђе она Мило ми ро ва мушка ра ча, џам -
бас јој није раван, спо соб на е за десет. 

мушка ри ње с зб ‘мушкар ци’. – Код 
нас ти је бијо оби чај да прво ćед не мушка -
ри ње па потље жене и ђеца, а јок ко-во 
сад: још човек није ćео, жена тро пи, још 
јој он при ми че сто ли цу, буди-Бог-с-нама.   

мушка тла ж ‘цвет на, сак сиј ска биљ -
ка Pelar go ni um inqu i nans’. – Сви су воље -
ли мушка тле, није било куће која није 
има ла у про зо ру неку мушка тлу, веле да е 
мло го добра спо ра ди неса ни це ил ако е 
неко гла во бо љан, и кажу да доно си сре -
ћу. – Изло ми јо га ко маче мушка тлу. 

мушки -а -о ‘који се тиче мушка ра ца, 
који се одно си на мушкар це’; в. мушко -
ба ња ста; ║ мушки прил ‘сна жно, жесто -
ко’; в. затег ну ти, избаб ње ти, мару га ти. 

мушки ње с в. мушка ри ње. – Њима се 
поро дје ва ло мушки ње, а Дра гу ти ну и 
Еми ли ји све жен ска ри ње, њиг шес. 

мушко ба ња ста ‘која има мушке 
физич ке осо би не’. – Била Слав ка ајдук 
жена, нако мушко ба ња ста, спо соб ни ја од 
мло го мушкиг; в. мушка ра ча. 

мушму ла ж бот ‘врста воћа Mespi lus 
ger ma ni ca’. – Мушму ле се једу тек кад се 
угми ле, нај љеп ше су кад иг мено дова ти 
сла на. 

муште ри ја м ‘купац’. – Има ла наша 
мај ка мло го муште ри ја за бје ли мрс, није 
могла да нава ше кол ко су они шће ли да 
купе, јел је сир и кај мак бијо за при мер. 

муште рин ка ж ‘муште ри ја жен ског 
рода’. – Мло ге од тијег госпо ђа, мојиг 
муште рин ки су ме зва ле да свра тим кода 
њиг, доче ка ју ме ко куму. 

муштра ти -ам несв ‘стро го посту па -
ти, тера ти, гони ти неког силом’. – Јес га 
муштро кад је бијо мали, ал јес и напра -
ви јо од њега чове ка и по. 

мушту лук -улу ка м ‘част која се даје 
доно си о цу лепе вести’. – Кад су Дачо и 
Бобан јави ли Јули да се роди ла Ката ри -
на, доби ли по ћилим за мушту лук.
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на реч. ‘изво ли, узми’. – На, накре ни 
јед ну и очи тај де ону: Ој, чаши цо, мали 
ство ре, окре нем ти дан це горе; ║ наде / 
нај де ‘и с т о ’ . – Нај де ове паре одне си 
Мило са ву кова чу и реци му посло ти ово 
мој ђедо, он зна спо ра ди чега. 

наа ли ти се наа лим се св ‘задо во љи ти 
похле пу, хала пљи вост’. – Пушти иг нек 
се наа ле, све ће им то ђаво одње ти, жив 
бијо па виђо. 

наба да ти наба дам несв ‘хода ти опре -
зно, хра ма ју ћи’. – Наба да ногу пред-ногу: 
реко би – гази по јај ци ма; ║ набо сти набо -
дем св – Кад је пре ла зи јо пре ко врзи не, 
потег не те набо де воли ки трн у пету. 

набак та ти се набак ћем се св ‘брзо и 
добро се наје сти’. – Свра ти мо код Гур ма -
на те се набак ће мо ониг њего виг мезе лу -
ка у моци, нисмо потље могли да нава ше -
мо воде успут. 

наба са ти -ам св а. ‘наи ћи после лута -
ња на пра ви пут’. – Кад је било глу во доба 
ноћи, ми наба са мо на јед ну кава ну и туј -
нак зако на чи мо; б. ‘слу чај но наи ћи’. – 
Одне куд наба са Жив ко поред Крсто ми ро -
ве куће и затек не га под дудом.         

набе ди ти набе дим св ‘нео сно ва но 
неког окри ви ти’. – Набе ди ли чове ка ни 
кри ва ни дужна, на прав ди Бога, за ниђе 
ништа; ║ набе ђи ва ти -еђу ем несв. – 
Немој те га набе ђи ва ти за нешто што није 
учи њо. 

набела[ј]исати -шем св ‘настра да ти’. 
– Кад су Буга ра ши наи шли, цело село е 

набе ла и са ло, све живо попа ли ше, руке им 
се осу ши ле – дабог да. 

наби ја ти наби јам несв ‘стал но исти -
ца ти соп стве не заслу ге за неко »добро 
дело«’. – Стал но му наби ја на нос како га 
е спа си јо од сила џи ја; ║ наби ти наби јем 
св. – Тре ба ло је то још мало наби ти; ~ се 
наби јем  се  св ‘набо сти  се’. – Идок по 
они јем дашчу ри на ма и набик се на ексер, 
морам д-идем у амбу лан ту да ми уда ре 
нек ци ју. 

наби љу ши ти -иљу шим св ‘наку пи ти’. 
– Наби љу ши ла ја ш ђецом ћелетака по 
њиви за пун кото бањ, зау ва ри ца е. 

набој м ‘бол на твр да изра сли на на 
таба ну’.  – Кад смо пре шли пре ко пла-  
ни не,  добик набој: боли ко да си у-око 
џар но. 

набра ја ти набра јам несв ‘наво ди ти 
поје ди но сти, име на’. – Јој, кад она поче 
да набра ја, Бог те моло во сами: те ваки 
си, те наки си, те ника ки си; ║ набро ји ти 
набро јим св. – Набр ои јој Анка све по 
спи ску и нај по тље јој рече, е сад се покри 
уве ти ма и ушу ти.  

набрек ну ти набрек нем св ‘нара сти, 
надо ћи’. – Набре кле кра ве од оне ота ве, 
шире но дуље; ║ набре ћи набрекне[м] св 
‘и с т о ’ . – Ако иг нара ниш ђете ли ном, 
добро ће ти набре ћи. 

набри зга ти -а св ‘набрек ну ти пред 
пред мужу (о кра вљем виме ну)’. – Набри -
зга ле кра ве, вре ме да се музу. 

набри са ти -шем св ‘саку пи ти бри са -
њем’. – Набри са ли смо бре зо вим метла -
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ма вели ку гоми лу лишћа, спр љи ла га сла -
на па опа ло ко руком одње то. 

набру си ти набру сим св ‘нао штри ти 
сечи во бру сом’. – Он кад откуе и набру си 
косу, може да бри је, а јад но ти да коси. 

набу ба ти набу бам св ‘нау чи ти напа -
мет текст без раз у ме ва ња’. – Рекла му учи -
те љи ца да е набу бо, ал да није пој мио шта 
е писац шћео да каже. 

набу сит -а -о в. ‘осо ран, џан др љив’. – 
Није рђав, ал нека ко набу сит дошо, боз 
тога не волим ш њим да дру гу ем. 

набу ши ти набу шим св ‘наби ти, набо -
сти’. – Дра га на Бог да но вог ти набу ши бик 
на рого ве и про су му дроб: нису сти гли 
да га оће ра ју до Гуче, он весел ник изда -
но, Бог да му душу про сти. – Това ри јо 
Вла де ђубре и набу ши јо воли ког пацо ва 
на виле. 

нава да ж ‘нешто на шта се навик не’. 
– Кад је поче ло дје те да пла че, поп вели: 
дај те му нава ду (цуц лу). 

нава ди ти (се) -им (се) св ‘навик ну ти 
се, уоби ча ји ти’. – Нава ди ле се оне њине 
коко шке и стал но пре ли је ћу вамо у нашу 
башчи цу; в. гри сти, дрм ка ти. 

нава ла ж ‘мно штво, маса (наро да)’; в. 
нало га, ковач ни ца. 

нава ли ти нава лим св ‘убе ди ти у 
оправ да ност неког поступ ка’. – Нава ли -
ли д-оста нем на кона ку, ника ко друк чи је, 
веле: ђе д-идеш по вако рђа вој ођи, а и 
мрак ће да т-ува ти; ║ нава љи ва ти -аљу -
ем несв. – Немо нава љи ва ти више, доди -
ја; ║ нава љи ва ње с гл. им. ‘инси сти ра ње 
на нече му, убе ђи ва ње’. – На наше нава -
љи ва ње он при ста де, па вели: ај, нек бид -
не срећ но и веко веч но. 

нава ли ца ж ‘нава ла (в.)’, в. нало га; уп. 
наси ри ти. 

нава ри ти (се) нава рим (се) св ‘издо -
во љи ти се кува њем до мере издр жљи во -
сти, наку ва ти се’; в. наплје ви ти.  

нава са ти -шем св ‘наба ви ти, при ба -
ви ти, снаб де ти се’. – Бори ли смо се да 

нава ше мо и судо ва, и алат ки и кое шта 
што чое ку тре ба у кући да се не зај ма по 
селу. 

нава та ти -ам св ‘похва та ти’. – Једва 
нава та смо ону несну пила ди ју, н-уми ју д-
уиђу у коко шар сама, а не мош да иг оста -
виш напо љу, боја ти се да иг нешто обноћ 
не поку пи. 

нава ти ра ти се -ати рам се св ‘сте ћи 
име так’. – Нава ти ра ли се тако што су за 
џабе поку по ва ли држав ну имо ви ну коју 
су при је шесет годи на њини ђедо ви поо -
ти ма ли нашим ђедо ви ма; ║ нава ти ран -
а-о ‘који има мно го нов ца’. – Тај ти је 
нава ти ран од пета до уве та, има пара ко 
пље ве. 

наве сти -езем св ‘изве сти на плат ну’. 
– Наве зем ја стри ни кува ри цу; в. наплје -
ви ти. 

наве сти наве дем  св ‘наго во ри ти неког 
на нешто’. – Бијо е мло го добар деч ко, 
док не нале ће на оног кошта пле ра те га 
наве де на рђав пут. 

нави ја ти нави јам несв ‘намо та ва ти 
осно ву (о пре ђи)’. – Нави ја ли смо основу 
бијаше лјеп дан коно наручен за тај посо. 
║ нави ти нави јем св ‘намо та ти пре ђу’. – 
Ајде да нави је мо осно ву док је дана. 

[навикн ути] -нем св. – Нави ко сам то 
да радим и није ми тешко; ║ нави ћи 
навик нем св. – На добро се лако нави ћи, 
а од нево ље тешко се одбра ни ти. 

навик са ти -ам ‘нама за ти ципе ле вик -
сом’. – Кад се вра те са ваше ра, ја опе рем 
сви ма обу ћу, турим поред шпо ре та да с-
осу ши и ćутра дан навик сам да бид не 
спрем но кад се јопет неђе пође у сто е ћој 
обу ћи и одје лу. 

нави ла ни ти се -ила ним се св ‘нава -
ди ти се’. – Нави ла ни јо се па, мало мало, 
ете ти га, згод но доди ја. 

нави љак -иљка м ‘пла ска сена ску -
пље ног вила ма’. – Рогу ља ма узмеш онај 
нави љак и ђенеш на рого џу. 

навиљ ча ти -ам св ‘напра ви ти навиљ -
ке сена вила ма’. – То што ми ђеца навиљ -
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ча мо, мушкар ци при но се и ђену, а жене 
гра бе. 

нави ше прил ‘горе, уз брдо’. – Идо -
смо нави ше Ста ни ши ној кући и ни горе 
не нађо смо овце. 

навлак м ‘алат ка којом се навла че 
шине на точ ко ве’. – Трк ни де до Јеро ти ја 
те узми навлак да наву че мо ову шину. 

навла чи ти навла чим несв 1. ‘мами -
ти’. – Иза шо пред рад њу и дре ком навла -
чи муште ри је; 2. ‘ста вља ти нешто пре ко 
нече га, пре свла чи ти’. – Ене је навла чи 
јастуч ни це на јасту ке; ║ наву ћи -учем св 
пре ма навла чи ти 1. ‘нама ми ти’. – Стал -
но нам је гово ри јо: вод те рачу на да вас ко 
не наву че на танак лед. – Мам ко га испо -
ти ја док га није наву ко д-иду зај но у кра -
ђу; 2. ‘ста ви ти нешто пре ко нече га’; в. 
навлак; 3. ‘иза зва ти здрав стве ну нево љу, 
раз бо ле ти се’. – Наву кок овај назеб на-
оној про маи. 

наво да џи ја м ‘посред ник при скла па -
њу бра ка’. – Дејо ти је наво да џи ја, нема 
му рав не, тај ти је насо чи јо сва ку дру гу 
ђевој ку у нашем кра ју.  

наво да џи ја ти -ам (не)св ‘посре до ва -
ти при скла па њу бра ка’. – Да није Деси -
мир наво да џи јо, пола џема та би оста ло 
нео же ње но. 

наво ра ж ‘осве ће ни хлеб, нафо ра’. –  
Кад узе смо наво ру, ја ти, вели, саче кам 
попа пре-црквом, па га при у пи там ка-ће 
да ми све ти води цу, а он вели: ове, оне и 
оне она мо неђе ље не могу, после наи ђи 
да се здо го во ри мо. 

навран да ти се -а(м) св ‘напа сти се, 
наје сти се’. – Пред ноћ при пу штим кра ве 
у ота ву те се навран да ше па дошле ко 
бурад. 

навра ти ти навра тим св а. ‘свра ти ти, 
доћи у посе ту’. – Навра ти, јад на не била, 
неки пут кода-нас да се изра зго ва ра мо, 
начи сто се раз ро ди смо; б. ‘скре ну ти воду 
у воде нич ни јаз’. – Иди де, дје те, те навра -
ти воду у јаз, неко нам ноћас из ина та 

одвра ти јо, није имо памет ни ја посла; изр. 
Навра ћа воду на сво ју воде ни цу. 

наврат-нанос прил ‘у жур би, било 
како, хит но’. – Кад су јави ли да е Дра го 
дово ђевој ку, сви из џема та наврат-нанос 
пои та ју на чести та ње. 

навре дан -дна -о ‘који често побо ље -
ва’. – Добро се ђедо држи, само е навре -
дан кад су леђа у пита њу: мено-мено па 
га уши не.  

навр је ти наврем св ‘нава ли ти, надре -
ти’. – Шта си навро ко јуне у-плас, пола -
ко, син ко, тија вода брјег рони; в. 
напас[т]. 

навр ља ти се навр љам св ‘наски та ти 
се’. – Вала ако се ико навр љо кое ку ди је, 
он је.  

наврн да ти -ам св ‘наба ца ти без реда’. 
– Наврн до она дрва ко од беде, мешто да 
иг згод но сло жи да бид не личи то кад неко 
поглед не с пута. 

наврн де ља ти -ам св ‘ура ди ти нешто 
на брзи ну, наба ца ти како било’. –  Наврн -
де љо неко ста ро одје ло и нако оти шо у 
задру гу.  

наврн ђед м ‘пети пре дак у гене а ло -
шкој лини ји’. – Чукун ђе дов син ти је пра -
ђед, а отац наврн ђед.   

навр ну ти се навр нем се св ‘навра ти -
ти, свра ти ти’. – Навр ни се кад про ла зиш, 
нисмо се, бре, из пуша ка гађа ли. 

навр сти се -рзем се ‘наба ци ти се, 
нато ва ри ти се неком непо зван’. – Мено-
мено па ти га ете, навр зе се и мора да му 
пезиш. 

навр шља ва ти -ршља вам несв ‘свра -
ћа ти, доса ђи ва ти’. – Стал но ме зову да 
свра тим, ал ја, пра во ти кам, не волим да 
навр шља вам, знам да људи има ју сто 
посло ва; в. пола га но; ║ навр шља ти -ам 
св ‘наи ћи, свра ти ти непо зван’. – Нико ко 
Цоле није вољо да навр шља и кад тре ба и 
кад не тре ба.  

наву кља ти се -ам св пре ма вукља ти (в.). 
наву ља ти (се) -ам (се) несв 1. ‘наје -

сти се’. – Наву љо се гиба ни це ко сиро че 
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на заду шни це; 2. ‘набра ти, натр па ти’. – 
Наву љам ја оног зеља пуна кри ла и зго -
то вим им зеља ни цу; 3. ‘обу ћи’. – Наву ља 
ону џоке ти ну и оде низ башчу. 

наву ћи -чем св ‘обу ћи’. – Навуц де, 
дје те, џоку, виш да дува ветар, мож да те 
испро би ја па да награ и шеш; ║ навла чи -
ти навла чим несв. – Немо да навла чиш 
толи ке рке, брзо ћеш поче ти да иг ски -
даш. 

нагаз м обич но у изр. нале ће ти на ~ 
‘нале те ти на врсту маги је, ста ти на 
»сугреб«’. – Не знам шта му е у зад ње 
вре ме, мора да е нале ћо на неки нагаз. 

нага зи ти -им св ‘ста ти ногом на 
нешто, зга зи ти’. – У оном шишља ку он 
ти нага зи на зми ју, сре ћа да е бијо у-
чизма ма.  

наган та с м/ж  ‘шаљив џи ја, спа да ло’. 
– Е, Ката ти је пра ва наган та; пита она 
попа: је л, попо, рече ли ти мало при је у 
беćе ди да е исто поми сли ти ко и ура ди ти, 
јесте, вели поп, од поми сли све пола зи, а 
она: еј, вала Богу, поми сли ла ја да ти поне -
сем ону дугач ку пршу ту, и док нами рик 
сто ку, смет нук и забо ра вик, ал сад видим 
да е исто, ко да сам доње ла, па ми лак ну. 

нага ри ти1 -им св 1. ‘нагло кре ну ти у 
неком прав цу’. – И они нага ре за њима 
што су брже могли еда би иг сусти гли; в. 
заста ти; 2. ‘пре да но се посве ти ти неком 
послу’; в. балу чи ти. 

нага ри ти2 -им св ‘обо ји ти у црно, 
зага ра ви ти’. – Има ла е веђе ко пија ви це, 
па још кад иг нага ри, виде се из даљи не. 

наген та ти се наген там се св ‘обу ћи се 
пре ко мере’. – Јутр ос бија ше облач но и ја 
се наген так пре ко мере; сад не знам шта 
да радим с воли ким рка ма, ал што вика ла 
баба, ко носи не-про си; в. попа ну ти. 

наги ба ти наги бам несв ‘сави ја ти 
метал ну шип ку наги ба чом’. – Пази кад 
наги баш ту шип ку, води рачу на да ти не 
омак не наги ба ча па да се уда риш. 

наги ба ча ж ‘алат ка за сави ја ње обру -
че ва, гво зде них шип ки’. – Без наги ба че 
ове  шип ке  не  могу да се сави ју како 
тре ба. 

наги ња ти се -ем се а. ‘пре ви ја ти се, 
кри ви ти се’. – Кад уви ђеш у воз, бла го 
тају, не наги њи се кроз про зор; б. ‘савла -
да ти део пута’. – Кад су поче ли да наги -
њу горе уза стра ну, бија гу се зади са ли и 
жагор се мено поме но ути ша. – Бија ше 
поче ло сун це да наги ње она мо к Овча ру 
кад смо поче ли да ђене мо крсти не, ал 
јопет сти го смо за дана; ║ наг ну ти се наг -
нем се св. – Кад се наг но над бунар. спа -
де му капа и упа не доље, сила муке је 
виђо док је изва ди јо спо мо ћу кан џи од 
кан та ра. 

нагла ба ти нагла бам несв ‘при ча ти 
нешто нева жно а дуго’. – Кад је почо да 
нагла ба, ниђе кра ја, ника ко да га се отре -
сеш. 

нагла вр ња ти -ам св ‘наи ћи у незгод -
ном тре нут ку’. – Није се још добро одју -
три ло кад нагла вр ња Крсто мир. 

наглав ци -ава ка м мн ‘гор њи део чара -
пе изнад сто па ла’. – Ника ко не закоп чаш 
кон ду ре но ти клам ћу па си јопет поцје по 
наглав ке те дан гу бим да ти иг крпим. – 
Ово озго су ти наглав ци, а ово доље нак 
од пете до прсти ју што иде испод таба на 
су ти назув ци.  

нагла ти се наглам се (не)св ‘нагле да -
ти се’. – Нисам се могла нагла ти кое ка ки -
јег љепо та кода њиг.  

нагна ти -ам св ‘нате ра ти’. – Нагнај 
овце горе на ви ше у Гај па сиђи да руча мо 
зај но. – Нагна ше га назор да попи је шољу 
млје ка; изр. Нагна ла орла зла годи на да 
зимуе међу коко шка ма; ║ наго ни ти наго -
ним несв. – Жабу у воду не тре ба наго-
 ни ти. 

наго ва ра ти -ова рам несв ‘убе ђи ва ти, 
мами ти’. – И поч не Слав ка да ме наго ва -
ра д-идем за Мило ра да, вели: то е момак 
каког нема oд Јели це до Бје ли це; ║ наго -
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во ри ти -ово рим св ‘убе ди ти, покре ну ти 
на неки посту пак’ – Немо де да ми наго -
во риш то дје те на нева ља лу ке. 

награ ба ти награ бам св ‘наму чи ти се, 
настра да ти, пре мо ри ти се’. – Бија ше омо -
ри на, а земља твр да, удри изма у шке цео 
дан, награ ба смо начи сто. 

награ бу си ти -абу сим св ‘настра да ти’. 
– Кад смо били сред пла ни не, уда ри онај 
пљу сак те ти награ бу си смо ко нико.  

награ ди ти награ дим св ‘поста ви ти 
пре ђу на раз бој, при пре ми ти се за тка ње’. 
– Награ дик пре ђу, ćутра ће снај ка да поч -
не тка ти ћилим. 

награ и са ти -шем ‘настра да ти, пре тр -
пе ти неку ште ту’. – Немо де да те неко чуе 
како иг рези лиш, па јопет д-идеш код 
суди је да награ и шеш, него зау здај мено 
ту јези чи ну (7: 158). 

нагр ну ти нагр не(м) св 1. ‘нане ти, 
наба ци ти земљу уз ста бљи ку, мла ду воћ -
ку’; в. одгр ну ти; 2. ‘наи ћи у мно штву, 
нава ли ти’. – Чуо народ да ће да бид не 
неста ши ца зити на па нагр но ко на неко 
чудо; в. губи ца.  

нада ле ко прил ‘на вели ку даљи ну’. – 
Нада ле ко се о њему чуло; в. тка ља, 
шаљив џи ја. 

нада ри ти -им св ‘наве сти, наву ћи на 
нера зу ман посту пак’. – Нада ри га ђаво те 
се оже ни с оном распи ку ћом, не може 
ништа д-учи ни. 

 нада ти надам св ‘дода ва ти на оно што 
је већ дато’. – Не мош да му надаш, никад 
му није доста; изр. ~ дре ку ‘раз ви ка ти се, 
раз га ла ми ти се’. – И туј ти пре вр ши дара 
меру па ђедо нада де дре ку, били смо мањи 
од мако вог зрне та; ~ шушку; в. одва ли ти; 
~ џевап; в. убра ни ти. 

нада ти се надам се несв ‘има ти наду; 
оче ки ва ти’. –  Нада ла се она да ће је он 
запро си ти кад дође из вој ске, ал је њени 
дали за-дру гог, онда тако било, знаш како 
вели она пје сма: мене дали, нису ме пита -
ли. – Отац му умро напре чац, ал се томе 

надо – боље ло га и зап тје ва ло; ║ нада ње 
с ‘нада, оче ки ва ње да ће се нешто добро 
завр ши ти’. – Ија ко е било све горе и горе, 
ми смо има ли нада ње да ће доћи дан да 
се то заро бље ни штво завр ши и тако и-би; 
изр. Нада никад не уми ре. – Добро е, а 
бољем се надам. 

над би ти над би јем св ‘над ја ча ти, над -
вла да ти’. – Пушти мо ја и Микош бико ве 
да се поби ју и они ти ђа тамо, ђа вамо и 
напо шљет ку Мико шев Руј ко над би мог 
Шаро њу. 

над ви ка ти над ви чем св ‘над ја ча ти 
гла сом’. – Ђедо Мла до мир је имо глас да 
нико није мого да га над ви че; ║ над ви ки -

ва ти -ику ем несв. – Поче ше пре ко пото -
ка да се над ви ку ју, Миле њему: фаши сто!, 
а овај Милу: кому ни сто! – а низ поток 
одје куе: исто! исто!  

над вла чи ти се над вла чим се несв 
фолк ‘так ми чи ти се у над вла че њу’. – Ми 
смо се у чоба ни ји над вла чи ли клич ка, а 
груп но коноп ца, па они кои про тив ну 
стра ну пре ву чу пре ко црте су побед ни ци; 
║ над ву ћи -чем св пре ма над вла чи ти; в. 
затег ну ти, кли чак. 

над вое-натр ое прил изр. ‘сла бо, повр -
шно’; в. пре мур да ри ти. 

над го во ри ти -им св ‘гово ри ти дуже 
од дру гих, истра ја ти у гово ру’. – Он кад 
поч не да при ча, не мож нико да га над го -
во ри, дво кат му није раван. 

над гор ња ва ти се -орња вам се несв 
‘бори ти се за пре стиж, над ме та ти се, над -
му дри ва ти се’. – Ови што су шће ли да 
бид ну народ ни посла ни ци оку пе народ па 
се над гор ња ва ју, свак при ча како е пре -
по штен, а онај дру ги да није но да само 
гла како д-уши ћа ри нешто. Људи се земај -
ле над гор ња ва ли у оно ме што е Богу угод -
но, а ови сад гла ју ко ће бити већи ништак; 
║ над гор ња ва ње гл. им. ‘неза ка за но так -
ми че ње’. – Те дви је куће су мло го добро 
ста ја ле, ал су се стал но над гор ња ва ле: ко 
ће има ти боље воло ве, више ком пи ра или 
пше ни це, ко ће при је сра ди ти и тако то а 
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то њино надгорњавање је пођекад ис-
падало начисто смјешно, толко смјешно 
да смјешније није могло да бидне. 

над гроб ник м ‘над гроб ни спо ме ник’. 
– Сва ком ко се пре ста ви јо е спо ди зан над -
гроб ник, касти каме ни биљег. 

наде ка ти се наде кам се св ‘наје сти се 
пре ко мере’. – Наде ка смо се код мог ујка 
ко да смо из гла ди изи шли. 

над жи вље ти -вим св ‘живе ти дуже од 
неког’. – Бог ме ја над жи вљек и ђеда и оца, 
а  докле ће ово да тра ве ља – Бог мили 
зна де. 

над жње ва ти се над жње вам се несв 
‘так ми чи ти се у жетви’. – Поч ну ђевој ке 
да се над жње ва ју, која ће више руко ве ди 
д-оста ви иза се, ко у оној пје сми која вели: 
над жње ва се мом че и ђевој че. 

нади мак -имка м ‘при де ну то име’. – 
Надим ке смо доби ја ли по некој осо би ни, 
па смо тако има ли Буц ка, Бра до њу, Зубо -
њу, Тесла, Ћура на, Пата на, Зеца, Дрља, 
Чуља, Рун да, Геља, Клем па, Сро за, Тра -
па, Буља, Јаре, Овна, Бико њу, Свр зо ја и 
ваздан кое ко га. 

нади ма ти се нади мам се несв а. ‘пове -
ћа ва ти се, пове ћа ва ти обим’. – Почо да 
се нади ма ко шару ља кад се пре је де ђете -
ли не; б. ‘уобра зи ти се, пра ви ти се важан’. 
– Нади ма се неке јаде ко неки вај ни газда, 
а до јуче бијо голо гу зи ја: није има ло па-
шче за шта да г-ује де; ║ наду ти се -уем 
се св 1. ‘раши ри ти се, пове ћа ти обим’. – 
Надуо се ко напи ре на жаба; 2. ‘наљу ти ти 
се’. – Наду ла се сва од неког дер та, љућа 
од шара на; ║ наду вен -ена -о ‘који се пре -
јео и набре као’. – Ђеца се зама ри ја ла, уиђе 
им бик у ђете ли ну, наду се и црче нако 
наду вен; ║ надут -а -о ‘и с т о ’ . –  Ово ми 
дје те нешто наду то, виђи му сто ма чић. 

нади ра ти -ем несв ‘вући јаче, пре сти -
за ти’. – Дешњак ми стал но нади ре па 
морам сва ки-час  да га сту кам; в. рав ња -
ти; ║ надр је ти / надр ти надрем св ‘напа -
сти јаче, с више стра на’. – Погледaјте да 
нам не над ру иза леђа; в. рав ња ти. 

надје ва ти надје вам несв ‘дава ти име -
на’. – Он је вољо да надје ва надим ке кое -
ко ме; ║ нађе ну ти -нем св  1.‘дати име, 
нади мак’. – Кад је стри на дошла за чичу 
сви ма нам нађе ну ла име на: дели ца, бра -
ли ца, бра ца, ђешо, сеи ца, мило цве ће и 
тако редом; 2. ‘саде ну ти, нато ва ри ти’. – 
Нађе но кола сје на на јед ну стра ну и оно 
му се стро ља на заво ји ци код Мла ђо виг 
врат ни ца; ║ нађе сти [нем] св само у изр. 
не да ~  ‘(на)поме ну ти, при го во ри ти’. – 
Ми га стал но напа да ли да се жени, а он 
не да ни нађе сти   

над ме ћа ти се над ме ћем се несв ‘так -
ми чи ти се’. – Кажем ја тебе немој се над -
ме ћа ти ш њим, он је ста ри лисац, ал није 
ти вре ђе ло гово ри ти; ║ над ме ћа ње с гл. 
им ‘над ме та ње, так ми че ње’. – Нође у oној 
лива ди ти је било над ме ћа ње каме на с 
раме на кад сам ја бијо млад. 

над ни ца ж  ‘днев на зара да, пла та’. –  
Она ти је, сиро та, стал но била  у-над ни ци 
и тако е одга и ла ђецу. – Бијо он добар мај -
стор чић и вато лје пу над ни цу код кое ког; 
║ над ни цом прил ‘ради ти за днев ну пла -
ту, над ни цу’. – Он је ради јо над ни цом, 
није  шћео ђуту ри цом,  јел  се  јед ном 
опе ко. 

над ни чар м ‘човек који ради за над -
ни цу’. – Имо е он земај ле и по десет над -
ни ча ра; ║ над ни ча рев -а -о ‘који при па -
да над ни ча ру’. – Знаш како е каза но: немо 
да ти над ни ча ре ва пла та пре но ћи у кући.  

над ни чар ка ж. –  Она ти је мла да 
оста ла удо ви ца са сит ном ђецом и ондак 
је поста ла над ни чар ка код кое ко га и изве -
ла сву ђецу на пра ви пут; ║ над ни чар кин 
-а -о ‘који при па да над ни чар ки’. –  Јес 
она над ни чар ки на ћер ка, ал боље ђевој ке 
нема у три села. 

над ни чи ти -им несв ‘ради ти за над -
ни цу’. – Над ни чи ли су цео живот и једва 
саста вља ли крај с кра јом, ал су образ сачу -
ва ли, веру сачу ва ли и ђецу на пра ви пут 
изве ли. 
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надо ват прил ‘у бли зи ни, под руком’. 
– Кад су ђеца била мала, стал но сам држа -
ла пру тић надо ват, обич но на кре ден цу, 
да се нађе ако затре ба; изр. надо ват руке 
‘и с т о ’ . – Била коса обе ше на о гре ду 
надо ва т руке. 

надо ла зи ти -и несв ‘пове ћа ва ти се’. – 
Кад је уда ри јо онај пљу сак, поче да надо -
ла зи рје ка, стро ба да т-ува ти како ваља 
дрвље и каме ње; ║ надо ћи надо ђе св а. 
пре ма надо ла зи ти. – Тувим ја кад је и 
овај наш поток знао да надо ђе; б. ‘нара -
сти фер мен ти ра њем’; в. тје сто.     

надо мак прил ‘бли зу, у бли зи ни’. – 
Сре ћом бија смо надо мак ониг пла нин скиг 
кућа те се спа си смо од оне арла у џе. 

над ре жда ти се -дим се несв ‘наче ка -
ти се на неком месту’. – Вала се над ре -
жда смо, ко кљу сад за пра зним јасла ма, 
док се они сми ло ва ше д-отво ре они шал -
тер. 

надри бан да м ‘човек задрт, сво је глав, 
до чије све сти не допи ре нијед на разло -
жна реч’. – То ти је јед на надри бан да каке 
нема нада ле ко, ш њим не тре ба има ти 
ника ка посла. 

надр ља ти надр љам св ‘непред ви ђе но 
настра да ти, лоше про ћи’. – Е, ко е ш њим 
шуро во тај је надр љо. – Остак без јед не 
једи не цво ње, ако ми моји не пошљу кои 
динар надр љо сам. 

надрн да ти -ам св ‘учи ни ти нер во -
зним, изнер ви ра ти’. – Њега је лак ше 
надрн да ти нег жабу поће ра ти у воду; ║ 
надрн дан -а -о ‘нерас по ло жен, нер во зан’. 
– Пушти га с милим Богом, виш да е 
надрн дан, ко да е пишо на копри ве.   

наду ти се в. нади ма ти се.  
нађа во ла реч. ‘на несре ћу’. – Нађа во -

ла попр је чи смо озго низ Буко вац и наба -
са смо на неки аврик и туј нам Добро сав 
ишче ви љи ногу, једва се нека ко изба тр га -
смо. 

нађе ну ти -нем св в. надје ва ти. 

нае кла ти -ам св ‘нахе кла ти’; в. наплје -
ви ти, спре ма. 

нае сти се -дем се св ‘наси ти ти се’. – 
Ма није се само нае ла, весел ни ца, него се 
пре е ла па само пук ће. – Тај не види диље 
од њего ве зад њи це, само гла да се нај де и 
да се наспа ва, не мисли ни о чем, ко неки 
трут 

нажа лос реч. ‘на жалост’. – Каже 
њему Радо ван: нажа лос тво ју није тако 
било, то ти се тупи ло, но е било вако и 
поче му набра ја ти све по реду од а до ш. 

нажањ нажња м ‘руко вет пожње ве ног 
жита’. – Ми жње мо јечам у руко ве ти, за 
нама вези о ци везу ју у сно по ве, па кад 
ćедо смо да дане мо, ђевој ке запје ва ше: 
жањем жито, познае се нажањ / о, мој 
миле, што се пра виш важан. 

нажао прил нај че шће у спо ју учи ни -
ти ~ ‘ража ло сти ти’. – За ови јег три јес 
годи на никад ми ништа није учи ни јо 
нажао. 

нажи вље ти се -вим се ‘дожи ве ти ста -
рост, нажи ве ти се’. – Вала, ђецо, нажи -
вљо сам се ако е за вај ду; изр. Да га за 
смрт пошљеш, нажи вљо би се. 

нажње вит -а -о ‘пого дан за жетву (о 
стр ном житу)’. – Пожње смо Радо ви ну, 
још је има ло два коноп ца до зала ска сун -
ца, ал бија ше нажње ви то како само Бог 
милуе,  ниђе  поле гло није, тра ве нема - 
ди ја ше, а често – мили на јед на, сноп до 
сно па. 

нажње ти се ‘задо во љи ти се жетвом’. 
– Е, овог љета сам се нажње ла ко никад: 
ишле смо у позај ми цу јед на ко-дру ге док 
смо све њиве у џема ту скр ди ле. 

нажу љи ти нажу љи св ‘доби ти жуљ’. 
– Нажу љи ле ме ове чизме ти не, мука сам 
се наму чи јо; ~ неког ‘нау ди ти коме’. – 
Бога ми га нажу љи јо љуц ки, ал неће му 
он то забо ра ви ти никад.  

наза ва ђа ти -ам св ‘мно ге зава ди ти, 
посва ђа ти’. – Тај је наза ва ђо пола села ко 
да нема памет ни ја посла.  
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наза дак -тка м ‘наза до ва ње, про паст’. 
– Стал но га гла ли ко мено воде на-дла ну 
и то му се осве ти ло, ене ти виђи,  од кад 
му е отац умро, кућа кре ну ла у наза дак, 
дале ко било. 

наза дан -дна -о ‘зао стао’. – Они су ти 
од пам ти вје ка били назад ни и осор љи ви. 

наза до ва ти -уем несв ‘зао ста ја ти, 
губи ти корак’. – Како ови дођо ше на влас, 
ми наза ду е мо и то истр ке.  

наза ла ма ти -ала мам св ‘зало ми ти 
мно штво’. – Цео бого вет ни дан сам зала -
мо запер ке, наза ла мо сам се коно да сам 
пого ди јо ђуту ри це. 

наза ли ва ти (се) -али вам (се) св ‘зали -
ва ти пре ви ше’. – Јуче и данас смо дома -
ћин ски наза ли ва ли уćе ве, ако да Бог биће 
вај ди це; в. наплје ви ти. 

назго да ти се назго дам се св ‘доте ра -
ти се, нашмин ка ти се’. – Куд гој пође, она 
се мено назго да, нага ри веђе, кар ме ни ше 
усне, нама же се пома дом, зва ли је помо -
дар ка. 

наздра ви ти -им св ‘поди ћи здра ви цу’. 
– Здрав си, дома ћи не! – Од-Бога ти здра -
вље, куме! – Рад би бијо, куме, наздра ви -
ти, ако ћу је здра вит ком ста рој ку, наздра -
ви ћу ста ри ни Миљој ку, што одга ји три 
соко ла тића, три јуна ка, соја Оби ли ћа. 

наздра вље прил ‘нека буде са сре ћом’. 
– Да вам бид не наздра вље, да у здра вљу 
и весе љу про ве де те пра зни ке па да се 
јопет, у име Бога, види мо.  

назеп сти -бем св ‘пре хла ди ти се’. – 
Назе бо оно мад кад је по оној арла у џи ишо 
у Гучу, ене га лежи, ува ти ла га нека драт 
и сав се пре зно ја ва.   

нази ме -ета с зб. нази мад, с ‘сви ња до 
годи ну дана’. – Ову нази мад ћу д-оста -
вим за рану. 

нази ми ца ж ‘жен ско свињ че које се 
није пари ло ни пра си ло’. – Она шаре на 
нази ми ца, изгле да ми, тра жи вепра. 

нази нат прил а. ‘уинат’. – Нисам шћео 
д-идем на гла са ње нази нат, зато што су 

прје ти ли они ма кои не изи ђу; б. ‘намер -
но’; в. нале ма ти, нипо што, ћур ли ка ти. 

нази ра ти се -е се ‘при ме ћи ва ти се на 
види ку’. – Кад пре ђо смо, потље поно ћи, 
пре ко пла ни не, нази ру се вење ри како 
жми ре доље по Чач ку. 

назор прил ‘на силу, без вољ но’. – Ко 
се назор у цркву ћера тај се Богу не моли. 
– Један који оће јачи је но дво и ца кои иду 
назор. 

назу ви ца ж ‘вуне на полу ча ра па ’– Кад 
зацин ца зима, ја ђеци пре ко чара па обу ем 
и назу ви це јел зима с ногуј дола зи. 

назу ља ти назу љам св ‘обу ти се брзо, 
»уско чи ти у обу ћу«’. – Назу ља Бран ко 
оне њего ве тра ље и иза ђе на-басам ке нако 
у вешу. 

назу ти назу ем св ‘брзо се обу ти’. – 
Назуј мое кон ду ре и трк ни те доне си нару -
че дрва. 

наи зус прил ‘напа мет’. – Зна ти он 
наи зус ови јег јунач киг пје са ма ко Оче 
наш, нау чи јо ко пје вац пје сму. 

наис кап прил ‘попи ти из јед ног даха, 
надушак’. – Вељо Меч ка е мого да попи -
је пиво од по-кила наис кап. – Што ће то 
да бид не згод на бекри ја, виђа ли ти како 
он истре се литри цу наис кап. 

наја да ти -ам св ‘настра да ти’. – Доћи 
ће земан кад ће они наја да ти за све што 
учи ни ше овом јад ном наро ду. 

наја ри ти наја рим св ‘поја ча ти ватру, 
јаче под ло жи ти’;в.  под ја ри ти, заго ре ти.  

наја ши ти -им св ‘заја ха ти’; в. ала, 
остр ви ти се. 

нај во ље ти нај во лим ‘нај ви ше воле -
ти’. – Вика ше покој ни Јок сим: ја ти нај -
во лим сла ни ну кува ну у пасу љу. 

нај глав но – ‘нај глав ни је’. – Посла ни -
че, стан де, мло го кое шта нам обе ћа, нај -
глав но нам не каза, вели Мили сав, шта ће 
нам ћупри ја кад нема мо рје ку. 

на[j]едаред прил ‘одјед ном, изне на -
да’. – На[ј]едаред он ско чи нако буно ван 
и вели: Доста, бре! 
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наје ди ти се наје дим се св ‘наљу ти ти 
се, раз гне ви ти се’. – Није чудо што се 
нако наје ди јо, пукла му трпи ла и није 
мого више да шути пред њиним бре зо -
бра злу ком. – Онај нам ћор се наје ди јо, 
љући од шара на, ко да е пишо на копри -
ве; в. љут. 

нај по тље прил ‘нај зад, на кра ју’. – 
Послу жи ше нас све ред но: шећер и воду, 
каву и раки ју, поста ви ше ручак и нај по -
тље изње ше вино. 

нај пр во прил ‘прво, пре све га’. – Нај -
пр во ћу да подиг нем ову чашу у сла ву 
Госпо да, па у час крсне сла ве дома ово га 
Све то га Нико ле и у здра вље дома ћи на 
наше га и чеља ди њего ве; изр.  Кад Бог 
оће неког да казни, нај пр во му узме памет. 

нај пре чи -а -е ‘нај бли жи, нај бли ски -
ји’. – Он ти је  мене нај пре чи с мај чи не 
стра не;  ║ нај пре че прил ‘нај ва жни је’.  – 
Од све га ти је нај пре че, син ко, да чуваш 
образ. 

нај та шен -а -о ‘при глуп, који је нави -
као само одре ђен посао да ради’. – Он ти 
је нај та шен да цје па дрва и на-свад би.  

нак ćу тра прил ‘у тре ћи дан после’. – 
Не могу да ти стружем ни ćутра, ни про -
ćу тра, догнај труп це јаком нак ćу тра.  

нака за ж ‘руго ба, чудо ви ште, вешти -
ца’. – Ону нака зу ува ти Сре тен како вра -
ча око шта ле, неће јој пасти на ум да то 
више ради. 

нака ни ти се нака ним се св ‘одлу чи ти 
се, поче ти неки посао’. – Једва се нака -
ник да попле тем про шће, још зебу руке; 
║ нака њи ва ти се -ању ем се ‘окле ва ти, 
коле ба ти се’. – Немој се ништа нака њи -
ва ти, него се обла чи и пут под ноге. 

нака ра да ж в. нака за. – Шта си се 
нака ра ди јо с тим дро ња ма ко нека нака -
ра да; ║ нака ра дан -дна -о ‘који оду да ра 
од нор мал ног, ружан’. – Ника ки то мај -
стор није, сва ки му посо нака ра дан; ║ 
нака рад но прил.  Све што е ура ди јо испа -
ло е нака рад но и ника ко.  

наки -а -о ‘она кав’. – Каже она њему: 
те ваки си, те наки си, те ника ки си. 

накин ђу ри ти се -инђу рим се св ‘наки -
ти ти се неу ку сно и пре те ра но’. – Она се и 
кад пође овца ма накин ђу ри, а да ти не 
при чам кад пође неђе у-гости ил на сабор.  

наки се ли ти -им св ‘ста ви ти да се 
кисе ли, уки се ли ти’. – Ове годи не сам 
наки се ли ла кра ста ва ца пуна два чабра, 
исе ћи ће до Ђур ђев да на. 

наки сну ти -не св пре ма кисну ти; в. 
зима, ора ти, угар; ║ наки шња ва ти -
ишња ва несв пре ма наки сну ти. – Само 
нек пада и наки шња ва, тре ба д-уби је ову 
суво ви цу. 

наки со -ела -о ‘бла го кисео, кисел -
каст’. – Има мо ми, гор нак у Башчи на ма, 
дви је јабу ке, дошле, нако, мено наки се -
ле, ал соч не и мири шља ве, не мож бити 
љеп ше. 

наки ти ти (се) -им (се) св 1. ‘укра си ти 
(се)’. – Накитиo коње пра пор ци ма, кићан -
ка ма, узда ма са пуљ ка ма, мили на виђе ти. 
– Она се наки ти и кад у шта лу пође; 2. 
‘напи ти се’. – Кол ко се наки ти јо, згод но 
се заво ди путом. 

накла па ти накла пам несв ‘при ча ти 
без сми сла, зама ра ти бесми сли ца ма’. – 
Пра во ти кам нисам ни слу шо шта е 
накла по, ал сигур но ништа памет но није 
мого рећи. 

накла пу са ти се -ам се ‘наје сти се’. – 
Уле ће ше у кућу, реко би иг неко ћера, 
накла пу са ше се пасу ља и сира, смо та ше 
џоке и одо ше низ башчу ко ветар. 

накле ве та ти -еве ћем св ‘нала га ти, 
напри ча ти неи сти не’. – Од пам ти вје ка су 
се рђа ви људи тру ди ли да накле ве та ју 
пра вед ни ке, ал у лажи су крат ке ноге. 

накна да ж ‘пла та за одре ђен посао’. – 
Ако чоек поште но мисли, поште но збо ри 
и поште но ради, Бог му за све то дад не 
више стру ку накна ду. 

накна ди ти -им св ‘надок на ди ти, 
испла ти ти робу или услу гу’. – Уво ми 
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Дуле лек три чар стру ју у-шта лу и не шће 
да напла ти, па се доми шљам на који 
начин да му то нека ко накна дим. 

нако прил ‘она ко, осред ње’. – Шта да 
ти кам: живи мо нако, боље н-уми је мо а 
горе нема.  

нако бр ља ти / нако вр ља ти -ам а. св 
‘наго ми ла ти, ску пи ти на гоми лу’. – И тако 
ти нас дво ји ца нако бр ља смо вели ку гоми -
лу тика ва док је он оби шо нао ко ло с воло -
ви ма. – Нако вр ља ше каме ња озго из-оба -
ле, има за двое кана те; б. ‘нара ђа ти, 
изро ди ти доста деце’. – И тако ти мој отац 
и маћа нако вр ља ше пуну авли ју ђеце, 
неки јег Нови ца, Добри ца, Јеле си ја, Јеро -
ти ја, Тимо ти ја, Саве та, Добрин ки, Ста -
ној ки, а мене, Зор ку и Обра да одје ли ше у 
козја чу.  

нако вањ -овња м ‘ковач ки при бор, 
маси ван метал ни блок при чвр шћен за пањ 
на коме се чеки ћом кује уси ја но гво жђе’; 
изр. Тешко е бити изме ђу наков ња и чеки ћа. 

нако мен ди ја ти се -ам се св ‘издо во -
љи ти се комен ди ја њем’; в. оно ве че ри. 

нако ми ша ти -ам св ‘одво ји ти већу 
коли чи ну кли по ва куку ру за од шаше’. – 
Бог ме ти нас двое синоћ нако ми ша смо за 
јед на кола и поја че. 

нако мр ди ти се -им се св ‘напра ви ти 
мрго дан израз лица, намр шти ти се’. –  Ми 
га пита мо ка ћеш да се жениш, а он се 
само нако мр ди и ошу ће. 

након че  -ета с ‘мушко дете које се 
неве сти ста вља у руке пре него што уђе у 
кућу, да би и сама роди ла наслед ни ка’. – 
Кад се, у Ари љу, жени јо Нико ла Мило -
шев, Јово Бла го ев ти је бијо након че; в. 
свад ба. 

нако па ти се нако пам се ‘мно го копа -
ти’. – Ако е се ико нако по, нако си јо, нао -
ро, нажњо, напла сти јо, нара ба џи јо, то ти 
је бијо весе ли Сре тен. 

нако си ти нако сим св ‘мно го поко си -
ти’. – Вала смо данас нако си ли тра ве и 
тра ве,  има ће да се жђе ну два сје на. 

нако со прил ‘уко со, под коси ном’. – 
Кад за госте ćечем пршу ту, ја иćе чем нако -
со па сло жим на тањир око ло, а у сре ди -
ни турим кај мак и сир. 

нако стр је ши ти се -остр је шим се св 
‘наје жи ти се (од стра ха или узбу ђе ња)’. – 
Кад је гађо гром у Милин ков багрен, ми 
се сви нако стр је ши смо од стра сти. 

нако тр ља ти -ам св 1. ‘нава ља ти’; в. 
обло вак;  2.  ‘роди ти,  изро ди ти’; в. коз-
ја ча. 

накрај предл (с ген.). – Ни накрај 
паме ти  ми није било да е он шћео да нас 
зае бе. 

накре ну ти накре нем св 1. ‘испи ти 
(обич но раки ју)’. – Накре ну смо по раки -
ју дви је и запо ђе ну смо раз го вор о ђеци; 
2. ‘иско си ти’. – Бија ше накре ну ло сун це 
ка зала ску кад смо ми кре ну ли из вино -
гра да; ║ накре та ти накре ћем несв. – 
Накре то је он и чашу и вла шу, ал му изи -
шо увр стак: док тор му забра ни јо и чашу 
и вла шу.  

накре са ти (се) накре шем (се) ‘опи ти 
се’. – Кад су се добро накре са ли, кре ну 
кући заво де ћи се и пје ва ју ћи. 

накри ви ти накри вим св ‘иско си ти, 
ста ви ти накри во’. – Накри ви јо Бран ко 
Дра го љу бов оно њего во шешир че и оде 
низ пут зви жду ћу ћи. 

накри чи ти накри чим св ‘посеб но 
нагла си ти, затра жи ти’. – Накри чио му 
отац кад је побо љо да се изми ри с ком -
ши јом и он му то испо што во: звао га на 
свад бу сину; в. нуме ра. 

накр ка ти се накр кам се св ‘наје сти се 
пре ко мере’. – Зоран и Наум, кад оду неђе 
на сара ну, накр ка ју се ко да су изи шли из 
апса. 

накр пи ти -им св ‘надок на ди ти’. – Ти 
си мене згод но помо го, ниси шћео д-
узмеш ни жуту бан ку и ја сам дошо да ти 
то накр пим нако чове чан ски. 

накру ни ти накру ним св ‘окру ни ти 
неку коли чи ну куку ру за’. – Накру ни смо 
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три џака жита те оте рак Дра гу ти ну у воде -
ни цу да ми саме ље. 

накруп но прил ‘круп ни је (самле ти)’. 
– Саме љи ми ово накруп но, то ћу сто ци. 

накр ца ти -ам св ‘искр ца ти неку коли -
чи ну (ора ха, лешни ка)’. – Синоћ док су 
жене пле ле, нас дво ји ца накр ца смо пуну 
шер пу ора. 

наку ва ти -ам св ‘ску ва ти неку коли -
чи ну’. – Наку ва ла сам меће сви ња ма у 
каза ну, има ће им доста за три-дана. 

 наку пи ти -им св ‘сабра ти, саку пи ти’. 
– Наку пи мено јабу ка што су опа ле да 
напра вим јабу ча ру.  

наку пи ти -им св ‘ску пи ти неку коли -
чи ну’. – Наку пи смо шљи ва пуну ону сред -
њу кацу. 

наку по ва ти -упу ем св ‘поку по ва ти све 
што је нео п ход но’. – Наку по во ђедо о 
Јере ми нуд не сва ćеме на што нам тре ба ју 
за ćетву. 

наку са ти се наку сам се св ‘наје сти 
се’. – Наку са ше се ђеца оне чор бе и одо -
ше  да пол је жу. – Наку са ше се оне чор бе 
ко да су из-гла ди изи шли.  – Ајде благо 
твојој баби да се накусаш ове топле варе-
нике. 

нала га ти нала жем несв 1. ‘при пре ма -
ти казан за пече ње раки је’; в. пре ви ра ти; 
2. ‘уба ци ва ти сно пље у врша ли цу’; в. 
дава ти. 

нала ди ти (се) нала дим (се) св ‘озеп -
сти, пре хла ди ти се’. – Нала ди ла се ђеца 
па само кра ју.  

нала пр да ти се -ам се св ‘напри ча ти 
глу по сти, налу пе та ти се’. – Вала се нала -
пр да ко нико његов. 

нале ђу шке прил ‘на леђа’. – Пру жи јо 
се Крсто мир на ћили му испод дуда нале -
ђу шке, заспо и рче. 

нале ма ти нале мам св 1. ‘исту ћи’. – 
Она ува ти оно дје те и згод но га нале ма 
ија ко оно није то ура ди ло нази нат но нео -
ти це; 2. ‘напи ти се’. – Нале ма ли се код 
Коза у кава ни, па једва иду путом. 

нале ћи -жем св ‘ста ви ти јаја под коко -
шку која се рас кво ца ла, наса ди ти коко -
шку’. – Рас кво ца ла се и Пир га, те сам и 
њу нале гла, нек има пиље жи, од више не 
боли гла ва, боље но да мањ ка; ║ нале га -
ти нале жем несв пре ма нале ћи. – Више 
нећу нале га ти нијед ну.   

нале ћи налег не(м) св ‘укло пи ти у 
неки меха ни зам, упа со ва ти’. – Саби га 
још мено, нек добро налег не. – Он ти узе 
наги ба чу те ш њом нате же шину и она 
нале же на точак; ║ нал је га ти нал је же 
несв пре ма нале ћи; в. жу[ј]ица. 

нали ва ти нали ва(м) несв ‘фор ми ра ти 
зрно у кла су или у кли пу’. – Ова киша 
вре ди зла та, паде у пра ви час баш саде 
кад пше ни ца нали ва зрно; ║ нали ти нали -
јем св ‘насу ти теч ност’. – Сло жи јо сам и 
усо ли јо купус и при ти сно озго каме ном, 
а ви, кад доспи те, носте воде з буна ра те 
нали те све док не огре зне до каме на. в. 
огре зну ти; 

нали за ти се нали жем се ‘напи ти се, 
опи ти се’. – Мало-мало па се нали же, зато 
га и про зва ли Лизар. 

налик прил непром ‘који је сли чан, 
који под се ћа на неко га’. – Он ти је налик 
на уја ка, ко јај це јај це ту. 

нали ко ва ти -уем (не)св ‘личи ти, бити 
сли чан’. – Кад бид неш купо во тести ју, 
бирај ону што нали куе на бар дак; ║ нали -
чи ти -им ‘и с т о ’ . – Има ли они онај гара -
ви шпо рет што нали чи на цоку лу. 

налиц ка ти (се) -ам (се) св ‘наки ти ти 
се, накин ђу ри ти’. – Налиц ка ла се она Рад -
ми ла,  реко  би се она удае, а јок њена 
ћер ка. 

нало га ж ‘нава ла, гужва, ред у коме 
се чека да се оба ви неки посао’. – А бра -
шно ако узај миш, док тво ја вре ћа у воде -
ни ци због нало ге чека на ред, кад вра тиш, 
да вра тиш сабје ну меру. 

нало жи ти нало жим св ‘пот па ли ти 
ватру’. – Ја ти, ондак, нало жим ватру и 
при ста вим воду да се гри је, кад они стиг -
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ну, д-има ју д-ошу ре пра се; ~ се ‘узбу ди ти 
се, стра сно поже ле ти’. – Нало жи јо се на 
Петрој ку па не зна ђе је десно. 

нало ка ти се нало че(м) се св а. пре ма 
лока ти – Нало ка ла се керад ониг спла чи -
на  што  сам  спу шти ла  док ишће рам ко-
ко шчи ну из авли је; б. ‘напи ти се пре ко 
мере’. – Кад гој се виде, они се нало чу 
раки чи не. 

налом ка ти -ам св ‘исит ни ти гра ње 
ломље њем’. – Ја стал но, кад доспим, 
налом кам гран чи ца и турим у суво ту, кад 
тре ба да нало жим ватру – нек је зго то -
вље но. 

налу њи ти се налуњи[м] св ‘нао бла -
чи ти се, намра чи ти се’. – Бија ше се налу -
њи ло одо нуд од Овча ра, зна ла сам да ће 
вре ми ште; в. ćеда ти. 

наље ћи наље жем св ‘наи ћи’. – Тог 
дана наље же Мићо шумар озго с пла ни не 
и свра ти кода нас. – Наље же Мили ја јут-
р ос сабај ле спо ред наше куће; в. нама ну -
ти се.   

наљо ља ти се наљо љам се св ‘напи ти 
се’. – Наљо љо се весе ли Цве ле и није мого 
д-оде кући но га Дра го нато ва ри јо на леђа 
и одњо до њего ве воде ни це. 

наљо ска ти се наљо скам се св в. наљо -
ља ти се. – Наљо ско се, н-уми је д-иде.  

нама гар чи ти -им св ‘изи гра ти неко -
га, пре ва ри ти’. – Он им све ро во и они га 
нама гар чи ли ко никог. – Нама гар чи ли 
ман гу пи весе лог Бог да на и пла ти ли му 
гро жђе нева же ћим, оним Неди ће вим 
пара ма. 

нама за ти -жем св пре ма маза ти. 
намак ну ти / нама ћи намак нем св 

‘наби ти, наву ћи’. – Намак ни ону гужву 
на врат ни це и намак ни боље ту капу, 
видиш како дува ова сапан ђе ла; ║ нами -
ца ти -чем несв ‘саста вља ти крај с кра -
јем’. – Једва нами че мо крај с кра јом, ал 
вала Богу сви смо живи и здра ви. – Стал -
но смо нами ца ли и ште ђе ли, не мож друк -
чи је да саста виш крај с кра јом. 

нама ми ти нама мим св ‘пре ва ри ти’. – 
Нисам могла да сагнам овце у тор док иг 
нисам нама ми ла на бучук. 

нама ну ти се нама нем се св ‘успут 
свра ти ти, наи ћи, навра ти ти’. – Нама ни се 
неки пут кад про ла зиш у вино град; ║ 
нама њи ва ти -ању ем несв. – Изгле да ми 
да се загле до у нашу Јану, чим је почо 
нама њи ва ти спо ред наше куће.  

наме нит -а -о ‘које има пре ци зну 
наме ну’. – Ово буре је ђедо напу ни јо кад 
му се роди јо унук наме ни то за онај дан 
кад га бид не жени јо. 

наме ра чи ти -ера чим св ‘с мера ком се 
одно си ти пре ма нече му’. – Наме ра чи јо се 
Мићо на ону вру ћу јаг ње ти ну. 

наме ри ти -им св ‘изме ри ти’; в. кри -
шка. 

намер ник м ‘радо виђен гост’. – Слав -
ска соба е била наме ште на да доче ка пут -
ни ка намер ни ка.  

намет м 1. ‘наго ми ла ни снег, смет’. – 
Неш ми веро ва ти да сам моро да се вра -
тим из Јован лу ка, јел намет је бијо толи -
ки да коњи нису могли да га пре га зе; 2. 
‘поре ске оба ве зе, дажби не’. – Ова несна 
влас уда ри ла наме те да не мош ласно д-
оста неш жив. 

наме та ти -ћем несв ‘наба ци ва ти, 
дода ва ти жицу ради про ши ре ња пле ти -
ва’. – Е сад, ћеро, поч ни у сва ком реду да 
наме ћеш по јед ну жицу, па кад изи ђеш 
довле, онда поч ни да сме ћеш; ~ се ‘нату -
ра ти се, неже ље но се упли та ти у раз го -
вор или друш тво` – Тај доди ја, свуј се 
наме ће ко да од њега нешто зави си. 

наме штај м ‘бокал че вина и бокал че 
кисе ле воде чијим се меша њем доби ја 
шпри цер’. – Дај де нам, Спо мен ка, по 
један наме штај. 

намиг ну ти -нем св ‘упу ти ти пору ку 
жмир ка њем на јед но око’. – Чим сам смо -
три јо како јој је намиг но оком, а она се 
насме ши ла, знао сам да ће да се спан ђа ју; 
║ нами ги ва ти -игу ем несв. – Знаш како е 
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каза но за ове веро лом це: на три вере оком 
нами гу ју а ни јед ну пра во не веру ју.  

нами ну ти нами нем св а. ‘помо ли ти 
се одне куд, наи ћи’. – Кад сам нами но озго 
од Дје ло ва, чук доље кук ња ву; ~ се ‘при -
бли жи ти се’. – И ондак смо ишли да сије -
мо жито ан нами не про ље ће, тамо око 
Мла де на ца; б. ‘поче ти изба ци ва ти семен -
ске листо ве (о луку)’; в. бичи ти се. 

нами ри ва ти -ири вам /- иру ем несв 
‘дава ти сто ци хра ну, поји ти је, тима ри ти, 
чисти ти шта лу’. – Оти шла нана да нами -
ри ва сто ку; ║ нами ри ти нами рим св. – 
Морам д-идем да нами рим сто ку за-дана. 

нами ца ти -чем несв в. намак ну ти. 
нами шља ти нами шљам несв ‘изми -

шља ти, изво ље ва ти’. – Немој туј нак да 
нами шљаш кое шта, но засу чи рука ве и 
опљу ни дла но ве. 

намје си ти намје сим св ‘уме си ти неку 
коли чи ну’ – Очи Божи ћа ми намје си мо 
вани ли ца, сал чи ћа, штру дли и кое чега, 
нек-има за пра зник. 

намло жи ти се намло же се св; в. вера -
ти се. 

намље ти наме љем св ‘самле ти неку 
коли чи ну’. – Ја субо том наме љем сто ци 
јар ме на пре кру пач за целу иду ћу неђе љу 
и миран сам, ондак ђеца и жене има ду и 
кад ја пук нем по раду. 

намон ти ра ти -онти рам св ‘наме сти -
ти, скло пи ти, ста ви ти у функ ци ју’. – Дођи, 
молим те, да ми намон ти раш онај пре кру -
пач. 

намо ра ва ти -ора вам несв ‘тера ти 
силом, при мо ра ва ти’. – Намо ра во Крсто -
мир Жив ка да попи је кар ли цу млје ка кад 
овај није шћео ни раки ју ни вино; ║ намо -

ра ти намо рам св ‘при мо ра ти неког на 
нешто’. – Ако-ш – узми, ако неш – ја те 
не могу намо ра ти јел то е тво ја ствар.  

намо та ва ти -ота вам несв ‘мота ти пре -
ђу у клуп ко или ланац на бунар ском вра -
ти лу’. – Кад вади мо воду из буна ра, ми 

пола ко с вио гла ва одмо та ва мо ланац па 
кад кова пото не, онда намо та ва мо док 
кова не изи ђе вамо на ви ше. – Кад поч не -
мо да тке мо, ми ондак осно ву намо та мо 
на вра ти ло, а потку намо та ва мо спо мо ћу 
цевља ни ка на цев чи це кое потље чун ком  
про ме ће мо тамо и вамо; в. осно ва; ║ намо -
та ти намо там св. – Нана намо та ла ону 
овар ба ну пре ђу на клуп чад; в. витло, 
калем, вре те но. 

намра чи ти се намра чи(м) се ‘смрк -
ну ти се, нао бла чи ти се’. – Бија ше се 
намра чи ло усред бела дана, а ондак поче 
да дува ветар и да грми. 

намр го ди ти се ‘намр шти ти се, спу -
сти ти веђе, наљу ти ти се’. – Шта си се то, 
сине, намр го дио, реко би ће да ти киша 
из чела уда ри. 

намр тво прил 1. ‘исту ћи неко га без -
ма ло до смр ти’. – Пре би ли га у затво ру 
намр тво и, док је бијо жив, вуко се, весел -
ник, ко пре бје на мач ка; 2. ‘веза ти нешто 
што се тешко дре ши’. – Везо штран глом 
кра ву за шљи ву намр тво, једва на једви те 
јаде сам је одр је ши ла. 

намр чи ти се -им се св ‘нао бла чи ти 
се’. – Бија ше се намр чи ло одо нуд од Овча -
ра, стра ме би да не уда ри лед.  

намр шти ти се в. намр го ди ти се. 
нам ћор м ‘сва ђа ли ца, прзни ца, задрт 

човек’. – Нам ћо ру ти никад не мош уде -
си ти; ║ нам ћор чић -ића м дем. – Виђи ти 
њега, јаком се испи ли јо, а већ посто нам -
ћор чић; ║ нам ћор чи на м аугм.  – Још сам 
виђо нам ћо ра, ал таку нам ћор чи ну мај ка 
није роди ла. 

нам ћо ри са ти -шем несв ‘пона ша ти се 
као нам ћор’. – Почо бијо да нам ћо ри ше 
док Жар ко не ски де каиш па га рас па ли 
по гузи ци; ║ нам ћо ри са ње с гл. им. – 
Жар ко е нам ћо ри са ње лје чи јо каи шом или 
жит ким пру том. 

наму си ти се наму сим се св ‘сну жди -
ти се, наљу ти ти се’. – Наму си јо се зато 
што му нисам кули зи јо но му рекок нако 
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како јес, зато и није чудо што е каза но да 
исти на нај ви ше боли. 

наму чи ти се -им се ‘изло жи ти се 
напо ру, тру ду, напре за њу’. – Кри сто ви -
јег мука сам се наму чи јо док сам мено 
заку ћа ри јо, нисам стао ниђе ко да се не 
ваља, ради јо сам дан-ноћ, а сад ови мла -
ђи мисле да е то пало с неба. 

нана1 ж ‘баба, ста ри ја жена из фами -
ли је или  све кр ва’. – Знаш како спје ва 
Обрен:  нема више, мила нано, кика дуге 
косе, да мла де ђевој ке коно понос носе.  

нана2 ж бот ‘леко ви та биљ ка Ment ha 
pipe ri ta’. – Еве, син ко, ску ва ла ти баба чај 
од нане, ома ћеш д-оздра виш. 

нане[ј]ак м ‘врста бом бо не’. – Купи 
нама, пет ком, весе ла мама вишек нане јак 
бол бо не, а ми пуни сре ће. 

нане ца ти -ам св ‘изне ца ти више ства -
ри’. – Нане ца ла сам ваздан кое шта, кад 
ми се бид не уда ва ла уну ка, оће баба да е 
дари ва. 

нани же прил ‘доле, низ брдо’. – И они 
одо ше нани же ка Пићи ној воде ни ци џаго -
ре ћи. 

наниз м ‘ниска, низ, наниз дука та’. – 
Кад ста шу јаго де у пла ни ни ми начи ни мо 
на ону дугач ку трав ку наниз па поне се мо 
кући мај ци, а она не оку си но јопет дад не 
нама. 

нани за ти нани жем св ‘напра ви ти низ’. 
– С јесе ни баба нани же оне црве не шиље 
папри ке на кон це па иг ока чи испод стре -
је од-сала ша да с-осу ше за-зиму. 

нанос м 1. ‘коли чи на јаја које сне се 
коко шка за одре ђе ни пери од’ – Покуп дер 
по гње зди ма дана шњи нанос, ал оста ви 
поло ге; 2. ‘плод на земља коју доне се 
попла ва’.  – У Лучи ци ми је башчо ван -
лук, нође ти је земља коно бра шно, само 
сами  нанос: што поси јеш расте ко из 
воде. 

нану ла ж, обич но мн, ‘папу ча са дрве -
ним ђоном’. – Нару чи јо ђедо код мај сто -
ра да свим кућа ни ма начи ни по нану ле 

кад је виђо да смо иза тка ли пар то са ре и 
застр ли собе. 

нао го ва ра ти (се) -ова рам (се) несв 
‘упри ли чи ти све стра но ого ва ра ње’. – Кад 
се саста ве абро но ше, пре тре су све абро -
ве и сите се нао го ва ра ју. 

нао ди ти нао дим несв ‘нала зи ти’. – Ђе 
више нао диш те лам па ри је кумим те 
Богом, доди ја ш њима?  

наод мет прил, обич но уз нега ци ју, 
‘кори сно, није на ште ту’. – Није наод мет 
поси ја ти мено више но што тре буе јел не 
би доста док не оста. – Није наод мет има -
ти мено више дрва, мож зима пође кад д-
оду жи чак тамо нак до иза Мла де на ца, 
што но кажу д-оши не репом. 

нао пак -а -о ‘љутит, пре ке нара ви, 
изо па чен’. – Тај дрма тор горе на ке ти је 
бре један нао пак човек; ║ нао па ко 
прил ‘како не тре ба’. – Вика ше весе ла 
баба: боље је не зна ти но нао па ко зна ти; 
изр. Окре но ћурак нао па ко; в. чеме ри ка.  

нао ра ти се нао рем се ‘мно го се бави -
ти ора њем’. – Вала, дје те, нао ро сам се до 
гуше и с воло ви ма и с коњи ма, па потље 
с трак то ром. 

нао ти ма ти се -ам се ‘пре ви ше оти ма -
ти’. – Нек се нао ти ма ју, све ће им то онај 
куси одње ти.   

нао чит -а -о а. ‘ста сит, лепо лик’. – 
Бија ше Мла ђо нако нао чит, нема шта да 
се каже; б. ‘леп за гле да ње’; в. ноћу рак. 

нао штри ти нао штрим св ‘учи ни ти да 
нешто буде оштро’. – Он ти је умљо да 
нао штри косу бру сом, а баста ло му е да 
на тоци лу нао штри мај каку алат ку;  ~ се 
‘раже сти ти се, наљу ти ти се’. – Таман сам 
се нао штри јо да му стр пам све на гоми лу, 
кад он вели: Молим те, изви ни за оно јуче 
– и мене про ђе љути на. 

напа бир чи ти -им св ‘наку пи ти пабир -
ке, оно што оста не иза жете ла ца, бера ча’. 
– Ајте, моји добри уну чи ћи, да напа бир -
чи мо мено кла сја да доне се мо коко шка -
ма; в. наплје ви ти. 
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напа да ти1 -ам несв ‘кре та ти, пола зи -
ти у напад’. – Напа до ше она швап ска 
пашчад, ćеме  им се утр ло дабог да, са сви -
југ стра на, те нам изги бе некол ко вој ни -
ка, а мене ти рани ше вође; ║ напа ну ти -
нем св. –  И он ти напа не Јере ми ју да е 
пре о ро удут и да е пре ме ђи јо. – Ја ти идем 
пре ко Рушчи ћа она мо ка Јањи ћа коси кад 
ме напа ну ше нека кера ди ја, да ми не би 
неког оплав ка, јади бише; ║ напа сти -
[д]нем ‘наср ну ти на неког’. – Кад гођ наи -
ђе мо пре ко Кру ше вља, стр је пи мо да л ће 
нас напа сти Тер зи ћа пашчад. 

напа да ти2 -а св ‘пасти у вели ким 
коли чи на ма’. – Не тувим кад је напа да ло 
тол ко снје га ко-во сад за два дана; ║ напа -
ну ти напа не св ‘и с т о ’ . – Ако још напа -
не снје га, неће ђеца моћи д-иду у-шко лу; 
║ напа сти -не св ‘и с т о ’ .  – Кад напа не 
голем снјег и нави ју сме то ви, не мрда мо 
никуд од-куће, гла мо сто ку и гри је мо се 
крај-ватре.  

напа ја ти напа јам несв ‘дава ти неком 
да пије’; изр. Онај кои е напа јо биво е 
напо ен; ║ напо и ти напо им св ‘дати воде, 
уто ли ти жеђ’. – Има oна при ча у Еван ђе -
љу, оно мад на месо пу сну неђе љу чито 
поп, кад они пита ју: Госпо де, кад те виђе -
смо жед на и напо ји смо? – а Господ им 
вели, кад јед ног од мое мале бра ће напо -
и сте, мене, вели, напо и сте. 

напа ка рет м ‘лош човек’. – То ти је 
напа ка рет један, нема таког ство ра у три 
сре за. 

напа ко ва ти -уем св 1. ‘изми сли ти не-
ком кри ви це’. – И они ти њему напа ку ју 
како е кое ђе гово рио кое шта про ти ву вла -
сти, и они ти чое ка, кои ни лук јео ни лук 
мири со, спа ку ју у апс; 2. ‘сло жи ти, насла -
га ти’. – Кад ђенеш ту кама ру, згод но напа -
куј сноп до сно па, да не може да заки сне.  

напас[т] -сти ж 1. ‘чудо ви ште, неман’. 
– Кад смо про ла зи ли, у глу во доба ноћи, 
спо ред маћан ске сту бли не, нека напас 
поче да дре чи, а нама се наје жи коса; 2. 

‘досад но а упо р но чеља де’. – Овај ста ри -
ји је ко напас јед на: не мош ласно да га се 
отре сеш кад нешто навре. 

напа са ти напа сам несв ‘чува ти сто ку 
док пасе’. – Ми кад напа са мо сто ку, мимо -
гред ил пле те мо ил пре де мо, никад не дан -
гу би мо, сем ако е црве но сло во; ║ напа -
сти -се(м) св ‘чува ти сто ку да пасе’. – 
Сва ко јутро смо мора ли при је шко ле напа -
сти кра ве.  

напа сник м ‘силе џи ја, зло твор’. – 
Онај напа сник што уби весе лог Дра ги ћа 
про ве де живот на роби ји и шта е ура ди јо, 
ништа, ђе је бијо, ниђе. 

напа со ва ти -уем св ‘наме сти ти пре -
ци зно’. – Једва нека ко напа со ва смо вра та 
да дик ту ју ваљат но; в. при ро жак. 

напа ти ти1 (се) -им (се) св ‘наму чи ти 
(се)’. – Напа ти смо се за вре ме рата ко нико 
наш. 

напа ти ти2 -им св ‘запа ти ти’. – Напа -
ти смо сто чи це, овчи ца, коко шчи ца и, миц 
по миц, заи ма смо, вала Богу. 

напер м ‘уста ва, бра на ода кле вода 
ула зи у бадањ’. – Иде Мари ја за овца ма и 
пје ва ону: учи напер ста ре воде ни це и чуе 
се зве кет меде ни це. 

напе ти нап нем св ‘затег ну ти’. – Он ти 
је напет ко лук кад оћеш д-испа лиш стре -
лу; ~ се ‘запе ти из све сна ге’. – Није жали -
јо да се нап не из пет ни јег жила кад се 
ради нешто терет но, ал и да завр ши у 
каван чи ни; ║ напи ња ти се -е се несв. – 
Напи ње се из пет ни јег жила, са свиг два -
ес нока та, само да ску ћи мено, кол ко било. 

напи ри ти напи рим св ‘наду ва ти’; в. 
пуваћ; изр. Не мош ти напи ри ти под пра -
зно небо; ~ се ‘наду ри ти се, наљу ти ти се’. 
– Нешто нам се снај ка напи ри ла јутр ос 
наса бај ле, ко да јој нису све козе на бро -
ју: сигур но е љута што јој је ђуве ги ја 
ноћас заги но неђе; ║ напи рен -а -о ‘уобра -
жен, погор ђен, наду вен’. – Он ти је један 
оби чан напи ре ни уобра жен ко, само при -
ча, а никад ништа памет но није ура ди јо и 
виђе ћеш како ће он да љосне јед ног дана. 
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напир ли та ти (се) -ам (се) св ‘накин -
ђу ри ти  (се)’. – Напир ли та ла се, реко би 
је мустра беч ка, а вамо јој ђеца гола и 
боса. 

[написати] напи шем св. – Напиш де 
моме уну ку вако: Дра ги Ђор ђе, поно се 
ђедов, ми смо сви, вала Богу, здра во и 
добро кое и тебе жели мо; ║ напи сме но 
прил ‘писа ним путем’. – Мош ти да при -
чаш шта ош, док ми не дад неш ћагу напи -
сме но, џаба при чаш. 

напи ца ни ти се -ица ним се св ‘налиц -
ка ти се, обу ћи се допа дљи во за неки саста -
нак’. – Напи ца ни јо се Ниџо, види се да е 
кре но у ште ту. 

напи ши ти се напи шим се св ‘наљу -
ти ти се’. – Шта си се напи ши ла јутр ос 
нашти ну, очи ју ти тво јиг; в. пасо ва ти. 

напла вак -авка м ‘место где вода у 
попла ва ма нано си земљу’. – Љетос бија -
ше суво ви ца, ал у Луци у оном наплав ку 
уćев ко пла ни на. 

напла сти ти напла стим св 1. ‘попла -
сти ти неку коли чи ну сена’. – Бог ме, ми 
ти напла сти смо два е спе-шес  добри јег пла -
сто ва од под не до-пред-ноћ; 2. ‘напри ча -
ти се о сео ским абро ви ма’; в. лажа ра. 

напла шит -а -о 1. ‘дрзак човек’. – 
Убо ит је рад ник, ал, бра те, напла шит, 
дале ко му лепа кућа; 2. ‘вре ме које се 
често мења’. – Ово вре ме дошло напла -
ши то, час вако, час нако, а тре ба ло би 
поко си ти ђете ли ну. 

напле сти (се) -етем (се) св ‘испле сти 
мно го’.  –  Напле ла  сам се зимус и чара -
па и џем пе ра, има за сву чељад и пре ко -
ви ше. 

наплје ви ти наплје вим св ‘испле ви ти 
мно го’. – Она ти се наплје ви ла и наси ја -
ла, наза ли ва ла и напа бир чи ла, напле ла и 
напре ла, нае кла ла и наве зла, наси ри ла и 
нава ри ла.   

напло ди ти се напло ди се св ‘умно жи -
ти се’. – Напло ди ло се, вала Богу, ова ца, 
пуна башча. 

напо би ја ти -оби јам св ‘поби ти (коља) 
мно го’. – Напо би ја смо се вала про шћа 
овог про ле ћа ко никад, ектар и поја че 
загра ди смо: то ти је пре ко чети ри сто 
добриг кора ка, а на сва ки корак седам про -
шта ца па рачу њај. 

напо да се прил ‘низ брдо, под ногу’. – 
Немо да журиш коње до на Тор лак, е 
потље тамо кад бид не напо да се сло бод но 
иг нагнај да каса ју. 

напод но гу прил ‘надо ле, нани же, низ 
брдо’.  – Ласно е вући кад је напод но гу, 
тре ба нави ше изву ћи, јел што вика ли: низ 
брдо се и гов но котр ља; в. сићи, расвит.  

напо и ти напо им в. напа ја ти. 
напој м ‘мла ка вода са меки ња ма која 

се носи као окре па кра ви која се отелила`. 
– Начин де напој за Видру љу, па јој одне -
си, нек се пот ка ја ри, мло го се весел ни ца 
наму чи ла. 

напо ла изр. узе ти ~ ‘заку пи ти земљу 
за обра ду у нату ри за пола рода’. – И кад 
је узи мо напо ла, није боље про шо: док је 
пла ти јо ора ње и ово и оно, пола дао газди, 
само се џаба мучи јо; ║ напо ли ца ж 
‘и с т о ’ . – Узо од Љуби ше у напо ли цу 
три њиве, ја му велим боље да си узо под 
кири ју. 

напо ле он -она м ‘зла тан дукат с ликом 
Напoлеона’. – Ондак су ти ђевој ке из 
дома ћин скиг кућа носи ле око-вра та напо -
ле о не. 

напо ли чар м ‘најам ни рад ник који за 
пола рода обра ђу је туђу земљу’. – Напо -
ли чар није ласно бити, нај бо ље је кад си 
свој на свом. 

напо сле но прил ‘ваља но, добро, бла -
го сло ве но, супр. од нао па ко’. – Ајде ура -
ди нешто напо сле но, напра ви да може, 
Бог ти помо го, немо само куку ма ка ти; в. 
оле ши ти.  

напо шљет ку прил ‘на кра ју, након 
све га’. – Напо шљет ку даћу још јед ну иља -
ду, ал више од тога не дам ни дина ра јед -
ног. 
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напра шит -а -о ‘пре ке нара в  и, пргав, 
напра сит’. – Дошо нека ко напра шит да га 
не мош ласно ни пове сти ни поће ра ти; ║ 
напра сно прил ‘нео че ки ва но, изне на да’. 
– Умр је весе ли Жар ко, Бог да му душу 
про сти, напра сно, нико није ни зами сли -
ти мого, бијо е држе ћи, ко од-брда одва -
љен. 

напра ши ти напра шим св ‘посу ти 
неким пра хом’. – Пова та смо ђецу те 
напра ши смо пепе и ном, оће буве да иг 
изеду. 

напред! ‘запо вест запре зи да кре не 
напред’. – Напред, Зек! 

напре дак -тка м ‘бољи так, успех’. – 
Нек дад не Бог да у овој кући бид не на-
прет ка, сло ге и сва ког добра. 

напре дан -дна -о ‘про спе ри те тан, 
окре нут будућ но сти’. – Он ти је бијо це-
лог живо та напре дан, у све му е прва чи јо. 
– Пуна е сре ће што е љети на напред на и 
згод но поње ла да не мож љеп ше бити; ║ 
напред но прил. – Иде им руке, сто ка им 
здра ва, ђеца пора сна и једра, све им, вала 
Богу, ваља но и напред но. 

[напредовати] напре ду ем несв. – Све 
боље и боље напре дуе цела кућа, сви се 
боре и тру де. 

напре зру ку прил ‘непо де сно за рад, 
што се нала зи »под погре шном руком«’. 
– Ма нека ко ми све ово дошло напре зру -
ку: ђе да ја ко левак радим с оном алат -
ком која е начи ње на за дешња ка.  

напре ма се прил ‘наспрам себе’. – Чим 
виде напре ма се да смо изи шли на пољ -
ски рад, ете ти иг ко рој чела, при тр че да 
помо жу. 

напре сти -едем св ‘опре сти мно го, 
вели ку коли чи ну пре ди ва’; в. наплје ви ти. 

напре чац прил ‘изне на да, изне над но’. 
– Умр је весе ли Жар ко на пре чац, није дана 
јед ног боло во, а јес се надо, све гово ри јо: 
нешто ме зап тје ва вође у гру ди ма, знај да 
сам крат ка вје ка. 

напр сну ти -не св ‘мало прсну ти, цик -
ну ти (о лако ломљи вом мате ри ја лу)’. – 

Бија ше отво рен про зор кад дуну она 
сапан ђе ла те нам напр ште ста кло на јед -
ном кри лу, ал може да послу жи и нако; в. 
прсну ти. 

напр стак -с[т]ка м ‘метал на навла ка 
на прсту код обу ћа ра и кро ја ча ради 
зашти те од убо да’. – Неђе ми се, ђецо, 
зату ри јо напр стак, виђ де те да се није отко -
тр љо под-кре де нац. 

напр ти ти -им св ‘нато ва ри ти неки 
терет на раме’. – Кад смо пошли кући ис-
поља, он напр тио бре ме ђете ли не на леђа 
да поне се кра ва ма, а мене дад не виле и 
гра бу ље. 

напр тља ти -ам св ‘налу пе та ти, наба -
ље зга ти; избр бља ти’. – Напр тља кое ка ки -
јег бљу во ти на, једва га отр пљек да му не 
кам: ста ни, бре, чове че, ниси им ти држо 
луч. 

напсо ва ти   напсу ем  св  ‘испсо ва ти, 
изру жи ти’;  в.,  пога ча, при др жа(ва)ти. 

напу ди ти напу дим св ‘ода гна ти, оте -
ра ти’. – Напу ди он оно кери ште и вели 
ајд вамо да попи је мо по јед ну. 

напуј да ти -ам св ‘наху шка ти пса да 
напад не неко га’. – Напујдaше керо ве 
чове ку на овце и оне се, сиро те, сло ма та -
ше доље низа стра ну. 

напу пи ти -и св ‘пока за ти прве зна ке 
про лећ ног буђе ња при ро де и поја ву првих 
пупо ља ка’. – Пора но е напу пи ло, боја ти 
се да не бап не каки мраз па да начи ни 
јазук. 

напу ти ти напу тим св ‘усме ри ти неко -
га на пра ви пут’. – Напу ти јо е ђецу како 
ваља па сад шта им Бог дад не. 

напу ца ти -ам св ‘изу да ра ти’. – Бога -
ми га напу ца снај ка свој ски, није му вре -
ђе ло збо ри ти;  ~ се ‘наје сти се’. – Напу -
ца ше  се  њиг  дво ји ца  пасу ља с ребар - 
ци ма и  одо ше да досто ве ре око па ва ње 
кале ма. 

напу чи ти се -им се св ‘пре ви ти се у 
поја су и окре ну ти неко ме зад њи цу (као 
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гест нипо да шта ва ња)’. – Напу чи се она, 
ништа што јој је све кар туј нак. 

напу шта ти напу штам несв ‘дава ти 
[деци] пре ви ше сло бо де, оста вља ти их 
без над зо ра’; в. раз би ти; ║ напу шти ти 
-им св ‘раз ма зи ти’. – Ништа ми се не 
сви ђа што су нако напу шти ли ђецу, оће 
да иг раз ма зе начи сто, па ће потље чупа -
ти косу з-гла ве, ал ће бити доц кан. 

нарав ж ‘ћуд, карак тер; при ро да’. – 
Иć, што има пога ну нарав, само ћера свој -
ски;  ║  нара ван -вна -о ‘који има добру 
нарав’. – Дошо му онај нај ста ри ји унук 
нара ван, на ране да га при ви јеш, а оно 
мало нека ко дошло сво прга во и зако љу -
жде но; ║ нарав ски прил ‘нарав но’. – Па 
нарав ски да е боље милом но силом, ал 
сила Бога не моли. 

нарав ња ти се -ам се св ‘дого во ри ти 
се да би се избе гло суђе ње, сагла си ти се 
о порав на њу’. – Нарав ња ше се нође пред 
суди јом и ижљу би ше се.  

нара ди ти се нара дим се св ‘мно го и 
дуго ради ти’. – Вала ако се ико нара ди јо, 
он је. 

нара зго ва ра ти се -ова рам се св 
‘напри ча ти се’. – Сре тик се са Дра го сла -
вом Мика и ло вом те се сите нара зго ва ра -
смо.   

нара мак -амка м ‘коли чи на нечег што 
се може поне ти на раме ну’. – Нато ва ри -
смо узгред но по нара мак они јег суварака, 
зау вар је, ваља ће за-пот па лу.  

нара ни ти нара ним св ‘нахра ни ти’. – 
И ондак Обрад вели, пошто Миле није 
нара ни јо тице на Бад њи дан, нек иду целе 
годи не у њего ву њиву. 

наран џас -ста -о ‘наран џа сте боје’. – 
Она црн га ри ца па јој личи то стои онај 
наран џас џем пе рић. 

нара ста ти нара ста несв ‘буја ти, поди -
за ти се и шири ти од ква сца или пене од 
шљи ва које пре ви ру’. – Чим видиш да е 
тје сто нара сло, пре ба ци га у плек и тури 
да се пече. 

[нараш тај] м; в. кал др ми ти, про че -
вље, ста са ва ти.  

наре ди ти наре дим св 1. ‘напра ви ти’. 
– Наре ди јо ми Миро слав Савин, пила дар -
ник, не може бити љеп ши; в. ваљак, раз -
ви ја ти; 2. ‘попра ви ти’. – Оди да видиш 
како ми је мај стор наре ди јо оне поли це 
што се бија гу рас кли ма ле; 3. ‘нало жи ти 
неком нешто’. – Наре ди учи тељ Радо ва -
ну д-иде да каже оцу да догна дрва у шко -
лу; ~ се 1. ‘спо ра зу ме ти се око нече га, 
дого во ри ти се’ – Наре ди ше се они из дви -
је рје чи, пру жи ше руку један дру гом и 
ижљу би ше се; 2. ‘уре ди ти се, обу ћи се 
све ча ни је’. – Ал си се наре ди јо ко да си 
пошо у-сва то ве.  

наре за ти -жем св ‘одре ди ти виси ну 
поре ске оба ве зе’; в. тро ша ри на. 

нарен да ти нарен дам св ‘рен де том 
истру га ти’. – Нарен дај де мено рокве и 
иćец кај пра зи лу ка да наре ди мо сала ту, она 
иде уз туче ни пасуљ. 

наре ћи наре чем св ‘обе ћа ти’. – Наре -
че ми Мили сав помо ћи по-неђе љи да скр -
ди мо ком пи ре. 

нари ба ти нари бам св 1. ‘чисти ти, пра -
ти  под  (обич но  гру бом  чет ком)’. – 
Нари бо се тај пар то са у вој сци ко нико, 
све по казни зато што е имо дуга чак језик 
па лам па ро  и  што тре ба и што не-тре ба;  
2.  ‘изгр ди ти,  изру жи ти’. – Нари бо га 
учи тељ  што није ура ди јо дома ћи зада -
так. 

нарик та ти нарик там св ‘поде си ти, 
наме сти ти, уре ди ти’. – Није ми баш 
нарик то плу го ве како тре ба, морам да иг 
пре ште лу ем. 

нари ља ти се нари љам св ‘изри ља ти 
неку коли чи ну’. – Нари љо сам се кад смо 
шће ли да сади мо вино град, све смо ишли 
по три аршо ва у дуби ну. 

нарин та ти се нарин там се св ‘нара -
ди ти се тешко га посла’. – Ако е се ико 
нарин то, он је, није се ште ђо ни за дла ку, 
арчи јо се дан-ноћ. 
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нари ца ти нари чем несв ‘кука ти за 
покој ни ком, жали ти набра ја њем њего вих 
добрих дела’. – До четрес дана се јутро, 
вече ску пе жене и нари чу за покој ни ком, 
а веле да у Црној Гори пла ћа ју нари ка че 
да нари чу кад неко умре. 

наро гу ши ти се -огу шим се св ‘наљу -
ти ти се, наје жи ти се’. – Бија ше се наро -
гу ши јо ко квоч ка кад бра ни пилад. 

наро до у мље с ‘народ не изре ке, изму -
дри це’. – Наро ду мара ма да заве жеш уста 
не мош натка ти, наро до у мље је ко поток, 
стал но точи. 

наро ка ти наро кам ‘нато ва ри ти кола 
пре ко мере’. – Знао сам да ће да загла ви у 
локву кад је наро ко ноли ки товар; ~ се св 
‘напи ти се пре ко мере’. – Наро ко се ко 
земља, све се заво ди кад иде, а кад про -
збо ри завр зуе јези ком. 

нару га ти се нару гам се св ‘под смех -
ну ти се неком, ружи ти’. – Ти си се нару го 
народ ној вла сти пред тешким свје том, и 
још те није сра мо та да се нешто пари џаш 
и да нешто оштриш. 

нару че с ‘наруч је; коли чи на нечег што 
се поне се у наруч ју’. – Дотр кај, бла го 
баби, јед но нару че дрва; в. свад ба. 

нару чит -а -о ‘поде сан, на руку’. – Кад 
је вако бла го накре ну та лива да, ништа 
љеп ше за косид бу, дође, нако, нару чи то. 

нар цис м бот ‘баштен ско (и дивље) 
цве ће Nar cis sus’. – Нар ци си нај пр во с про -
ле ћа уцве та ју, кад и јагор че ви на, онда 
чоба ни почи њу д-изго не овце на пашњак, 
па запје ва ју: про цве та ло цело поље, зами -
ри со нар цис бели. 

наса бај ле прил ‘раном зором’. – Гуц -
ну смо по јед ну наса бај ле, уко ши смо воло -
ве и одо смо д-оре мо. 

наса ди ти наса дим св 1. ‘поста ви ти јаја 
под квоч ку’. – Идок те наса дик квоч ку, 
тури ла сам јој два ес јај ци; 2. ‘ста ви ти 
држа ли цу на алат ку’. – Одњек Јеро ти ју 
ćеки ру да ми наса ди кад тамо нак кода њ 

бија ше некол ко људи па се заго во ри смо; 
изр. Накри во наса ђен. 

наса ма ри ти -ама рим св 1. ‘ста ви ти 
самар (на коња, мага ре)’. – Тај н-уми је ни 
мага ре да наса ма ри, а јад но ти нешто д-
измај сто ри ше; 2. ‘пре ва ри ти, сла га ти’. – 
Јопет га наса ма ри ли они Срећ ков ци, начи -
ње ли од њега магар ца и ника ко да се опа -
ме ти да нема посла с ништа ци ма. 

наса мо прил ‘издво ји ти се и гово ри ти 
у чети ри ока’. – Знаш кака е ствар: то 
мора мо наса мо да реши мо нас дво и ца ко 
људи и д-оста не међу-нама, што мора 
село с тим д-испи ра зубе. 

насан ка ти (се) насан кам (се) св 1. 
‘издо во љи ти се сан ка њем’. – Вала су се 
ђеца данас насан ка ла, ко никад; 2. ‘пре -
ва ри ти (се)’. – Он ти је поште ња чи на па 
мисли да су сви таки, ал мено мено па га 
неко насан ка. 

наса пу ња ти -ам св пре ма сапу на ти / 
сапу ња ти; в, туга[вљив]. 

наси гур но прил ‘с поуз да њем, без 
ризи ка’. – Он ти није ризи кант, тај добро 
раз ми сли и иде наси гур но. 

наси ја ти -јем св ‘посе ја ти’. – Наси ја -
ли смо овог про ле ћа све га и сва че га, нек-
има; в. наплје ви ти. 

насип м ‘пода сут терен поред водо -
то ка (као зашти та од попла ве)’. – После 
оне вели ке попла ве у Чач ку поче ли да 
пра ве насип спо ред Мора ве. 

наси ри ти -им св ‘мно го усири ти’. –  
Она е, откад пла нин куе, наси ри ла мло го 
чабр о ва сира и њен сир је бијо нај тра же -
ни ји на пија цу, код њене тезге је стал но 
била нава ли ца; в. наплје ви ти. 

наси ти ти (се) -им (се) св ‘пот пу но 
уто ли ти глад, добро се наје сти’. – Вала 
сам се наси ти јо ове твое гиба ни це, не 
могу више ништа д-оку сим па да е од-
смр ти лјек. 

насит но прил ‘мле ти сит ни је’. – Немо 
да ми искру пен даш ово мељи во но иди 
насит но да бид не ко мутве но. 
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насле ди ти насле дим св ‘доби ти у 
наслед ство’. – Ово е моја ђедо ви на, њу 
сам насле ди јо од оца и то не би про до ни 
за каке паре; ║ насле ђи ва ти насле ђу ем 
несв пре ма насле ди ти. – Знаш како вели 
Пре да ње: крсну сла ву не доно си ни 
земља, ни жена, она се насле ђуе од ота ца. 

наслед ник ‘прав ни след бе ник’. – Ово 
ти је Петро ни јев наслед ник. 

насле ђе с  ‘оста ви на, остав шти на’. – 
То му е при па ло у насле ђе. 

насле ство с ‘оче ви на, мај че ви на, дедо -
ви на, башти на’. – То ми насле ство од мај -
ке, ја и сестра нисмо има ле бра ће па нама 
при па ну ло у део.  

наслон м ‘део сто ли це или клу пе уз 
који се при сла ња ју леђа’. – Ми смо у слав -
ској соби има ли клу пе с насло ном.  

насло ни ти (се) насло ним (се) св 1. 
‘ста ви ти уз нешто’. – Кад се доне се бад -
њак, он се насло ни уз кућу; 2. ‘накрат ко 
спу сти ти гла ву на јастук, дрем ну ти’. – 
Одок ја да се мало насло ним; ║ насла ња -
ти се насла њам се. – Нама се трен насла -
ња на кача ру. 

наслу жи ти наслу жим св ‘изне ти 
послу же ње, нато чи ти чашу пића’. – 
Наслу жи ше нам све ред но: шећер-воду, 
па лад ну, па вру ћу раки ју и нај по тље уз 
ручак вино и то оно бањич ко.  

наслу ша ти се -ам се св ‘чути мно штво 
разних при ча’. – Код Лиса у мли ну си се 
мого наслу ша ти ваздан кое че га.  

насме ну ти се насме нем се св ‘осмех -
ну ти се’; в. раз бла жи ти. 

насми ја ти се насми јем се св ‘насме -
ја ти се’. –  Кад он рече: снај ка, јопет боље 
што си се уда ла за њега но да си ско чи ла 
у Мора ву, сви се насми ја ше.  

насо вр љи ти -овр љим св ‘затра жи ти 
нешто нере ал но’. – Насо вр љи јо да купи -
мо трак тор ко да ми паре бере мо с врбе.  

насо ли ти насо лим св ‘осо ли ти’. – 
Про вер де да л су добро насо ли ли месо, 
немо д-оста не несла но.  

насо чи ти насо чим св ‘пре по ру чи ти 
буду ћег брач ног парт не ра’. – Насо чи ли 
њиг дво ји ца Миљу за Вла да па е те јесе -
ни била свад ба. 

наср ну ти наср нем св ‘напа сти. нава -
ли ти’. – И он ти наср не на њега ни кри -
вог ни дужног, шћа ди ја ше да га шине, е 
онда нама пре ки пље те га ми сми ри смо; 
║ наср ћа ти -ћем несв. ‘наср та ти’. – Чим 
је почо наср ћа ти на-њега, знао сам да ће 
д-изву че дебљи крај. 

настав ци -ава ка м мн ‘дода так на 
кана та ма запре жних кола којим се пове -
ћа ва њихо ва запре ми на’.  – Кад се това ри 
неки лак ши терет ко-но што су тикве, 
муру зи, ондак се на кана те туре настав ци 
да више ста не, а кад се вуче камен или 
шодер, ондај су кана те довољ не. 

насти до ва ти се -иду ем се ‘про ве сти 
мно го вре ме на под тере том сти да’. – 
Насти до ва смо се од њего ви јег буда ла шти -
ња, једва сам чеко д-изи ђем одан ле, што 
вико  ђедо:  би  ме сра мо та  од туђе сра -
мо те. 

насто ја ва ти -оја вам несв ‘тру ди ти се, 
тежи ти’. –  Наши ста ри су насто ја ва ли д-
уго де и чове ку и живин че ту; ║ насто ја ти 
-им несв. – Насто јо је он д-одр жи има ње, 
ал га е сва ка нево ља тукла ко да се на 
Бога бацо каме њом. 

настра да ти настра дам св ‘лоше про -
ћи, наћи се у вели ким нево ља ма’. – Ништа 
ме немо пита ти: настра да смо по оној арла -
у џи горе, горе није могло бити, што би 
рекли – про шли смо горе но бос по-трњу. 

настре шни ца ж ‘нат кри ве ни про стор 
пред кућом, трем’. – Решик да уз кача ру 
начи ним настре шни цу, тре ба чоек д-има 
суво ту за пуно кое шта. 

настру га ти настру жем св ‘искра ти ти 
стру га њем’. – Настру га смо дрва за-зиму, 
још да иг сло жи мо под-стреу да не кисну 
и онда смо рат. 

наступ м ‘растрој ство, ста ње у коме 
човек не може кон тро ли са ти сво је поступ -
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ке’. – Весе ли Тана си је није баш тачан, 
има пође ко ји пут неке насту пе, буди бок -
сна ма.   

насу во прил ‘без воде (меша ти цемент 
и песак)’; в. лопа та ти; изр. обри ја ти ~ 
‘без воде, без сапу ни це’. – Ува ти ли чове -
ка ни кри ва ни дужна и обри ја ли насу во. 

насу ка ти се насу чем се св ‘пре ва ри ти 
се због наив но сти и лако вер но сти’. – 
Немо д-имаш посла с тијем ништа ци ма, 
они нису насу ка ли само кога нису могли. 

насу ли ти се -им се св ‘скло пи ти 
порав на ње пред судом, мир ним путем’; в. 
нарав ња ти се. – И туј ти се они насу ли -
ше и ижљу би ше. 

насу ми це прил ‘без циља и про ве ре’. 
– Он све руе и при ста не, нако насу ми це, 
али пошто е дошо кући, он узме да пре -
бро ји паре и види да су га наса ма ри ли: 
поту ри ли му нева же ће паре; ║ насу мич -
но прил ‘и с т о ’ . – Уда ри смо, нако насу -
мич но, попре ко пре ко они јег вино гра да и 
изби смо горе кава ни Рат ка Пили ћа ра.  

насу шни -a -o ‘нужан, нео п хо дан, сва -
ко днев но потре бан’. – Гово ра гу: без тoга 
и тога се не може живље ти коно ни без 
љеба насу шно га. – Слу шај те, људи, наша 
насу шна потре ба е пут, сви тре ба да дад -
не мо кол ко гој ко може да га покал др ми -
мо, да не мучи мо тегле ћу сто ку по локва -
ма кад се оки ша и, еве, ја први даем 
нај бо љу кра ву и теле, све што узмем о 
ваше ру за њиг даем до послед ње паре за 
ову ствар. 

ната ба на ти се -ам се ‘напе ша чи ти се’. 
– Вала смо се ната ба на ли данас ко никад. 

ната вр ља ти -ам св ‘наву ћи обу ћу или 
оде ћу на брзи ну’. – Ната вр љај часком 
ђедо ве кон ду ре па скок ни те доне си гла -
ви цу купу са из качи це. 

ната ка ри ти -им св ‘наву ћи шта било’. 
– Шта си ната ка ри јо ту капе ти ну, не мога -
док ласно да те познам. 

натак ну ти натак нем св ‘набо сти на 
оштар врх’. – Пече ном овну што носи мо 

на-свад бу натак не мо на рого ве дви је круп -
не црве не јабу ке, а чуту ру оки ти мо цвје -
ћом и босиљ ком; ║ ната ћи натак нем св 
‘ста ви ти месо на ражањ да се пече’. – Дођ -
де да ми помо жеш ната ћи ово пра се на 
шиљак; ║ нати ца ти -чем несв. – Он иско 
виљу шку да пре ćе че месо, а ондак га нати -
цо на вр ножа и мећо у уста. 

ната ма ни ти -ама ним св ‘нахра ни ти, 
под ми ри ти, обез бе ди ти’. – Док ната ма ник 
пиљеж, па сви ње и сто ку, згод но се смр -
че те одоц ник мено. 

нате га ж в. ајдук. 
натег ну ти натег нем св 1. ‘добро стег -

ну ти’. – Натег ни то још мало, неће се сло -
ми ти; 2. ‘отпи ти, попи ти из чуту ре’. – 
При ја те љу, дедер натег ни из ове мое чуту -
ре, ваља се; 3. ‘покре ну ти поро ђај не напо -
не’. – Ове дана шње [породиље] при ча ју 
мај ка ма како е тешко кад тре ба да се 
натег ну да би роди ле; ║ нате за ти (се) 
нате жем (се) св 1. ‘грчи ти се у поро ђај -
ним мука ма’. – Пре ки ни! Ја сам се с тобом 
нате за ла, а ниси ти са мном; 2. ‘дуго се 
пога ђа ти око неке трго ви не’. – Нате за ше 
се ваздан и на кра ју не паза ри ше; ║ нате -

ћи натег нем св ‘накре ну ти чуту ру или 
фла шу, натег ну ти,  испи ти’. – Ајде, при -
ја те љу, ваља нате ћи по јед ну; ║ нате за ње 
с гл. им. ‘тешка погод ба’. – Џаба им је 
било нате за ње – нису се здо го во ри ли. 

нате на не прил ‘лага но, разло жно, 
одме ре но’. – Све кад радиш, бла го ђеду, 
ради нако нате на не, немо да бид неш избр -
зан ко неки трко пиш. 

натер су ме реч. ‘отпри ли ке’. – Ми ти, 
ондак, реши мо д-иде мо попре ко кроз ону 
шуму, нако натер су ме, па шта бид не. 

нате са ти / нате са ти нате шем св ‘зате -
са ти дрво тако да се ивер не отки не’; в. 
трлац. 

нате ћи натек не св ‘поја ви ти се као 
оток, оте кли на’. – Нага зио на нешто 
оштро и пога но те му нога нате кла и 
забру си ла до коље на. 
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нати ра ти -ем несв ‘меси ти тесто’. – 
Кад заку ваш тје сто, потрусиш бра шном 
да ти се не-лје пи за-руке и нати реш, па 
јопет тако док га добро не натреш и ондак 
оста виш да нара ста; ║ натр је ти / натр ти 
натрем св  пре ма нати ра ти. – Тре ба натр -
је ти тје ста пови ше, ćутра има мо некол ко 
рад ни ка.  – Нисам сти гла натр ти тје сто, 
морам са[д] спрам вење ра. 

натка ти -ам св ‘иза тка ти’. – Натка ла 
сам ћили ма, поња ва и сан џа да за сву ђецу; 
║ нат ки ва ти нат ки вам несв ‘саби ја ти при 
тка њу’. – Тре ба добро нат ки ва ти да не 
бид не тки во мљет ко. 

натму ри ти се натму рим се св ‘намра -
чи ти се’. – Кад је виђо да му е син пото -
ра во, натму рио се да те стро ба ува ти. 

нат ну ти нат нем св ‘ста ви ти капу на 
гла ву’. – Обу е мо опан ке, обу че мо вер ме -
но ве, нат не мо шај ка че и кре не мо с пје -
смом на сабор. 

нато ва ри ти -им св ‘уто ва ри ти’. – 
Нато ва ри мо оне џако ве на-кола и озго 
пре кри је мо муше мом за слу чај кише па 
пра вац у млин чак у Ате ни цу с оне стра -
не пла ни не кад кода-нас није ни било 
струе. 

нато вр сти се -рзем се ‘нату ри ти се 
непо зван, сме та ти’. – Нато вр зо се овај 
човек, нико га није звао, заćео и ко да н-
уми је д-иде кући. 

нато пи ти -и св ’наква си ти’. – Е ова 
киша е вре ђе ла Цари гра да, нато пи ла е 
земљу на љепо ту. 

нато ци ља ти -ам св ‘набру си ти, нао -
штри ти на тоци лу’. – Узми лон че воде, 
оква си тоци ло и нато ци љај часком ово 
ćекир че, оћу д-идем да наćе чем прит ки; 
в. тоци ло. 

нато чи ти нато чим св ‘напу ни ти суд 
теч но шћу’. – Нато чи, сине, пун бокал 
вина те послу жи људе.  

нат пје ва ва ти (се) -ева вам (се) несв 
‘так ми чи ти се у пева њу уз насто ја ње да 
се ривал над ја ча и гла сом и лепо том 

песме’. – Они су се дуго нат пје ва ва ли и 
нијед на стра на није могла рећи да е боља; 
║ нат пје ва ти се -ам се св. – Див но е било 
слу ша ти и јед не и дру ге, а нат пје ва ли су 
се пова здан; ║ нат пје ва ва ње с гл. им. 
‘так ми че ње у пева њу’. – Кад су сва то ви 
пого ди ли кроз прстен јабу ку, поч ну да пје -
ва ју,  ан  они  завр ше,  свад ба ри  из авли -
је  поч ну  нат пје ва ва ње:  При ја те љи, што 
ли  не  пје ва те,  ил  не  зна те  ил не уми -
је те. 

натра ви ти се натра вим се св ‘напи ти 
се’. – Натра ви јо се весе ли Иџо, не може 
да мрд не, но се сав уко чи јо ко кип.  

натра ву ља ти -ам св в. назу ља ти. – 
Бран ко натра ву ља оне њего ве тра ље и иза -
ђе на-басам ке те се озов ну.   

натра ља ти -ам св ‘наву ћи неку ста ру 
обу ћу, тра ље’. – Натра ља Бран ко оне 
њего ве кон дур чи не и иза ђе нако у вешу 
на-басам ке.  

натра па ра ти -ам св ‘слу чај но наи ћи, 
наба са ти’. – Иде мо ми тако по оној помр -
чи ни и сре ћом неком натра па ра мо на јед -
ну кућу спо ред-шуме; ║ натра па ти -ам 
св 1. ‘и с т о ’ . – Тали чан ће на сре ћу 
натра па ти и кад се не нада; 2. ‘наву ћи, 
обу ти’; в. тра пат, шла ње. 

натре ска ти се -ам се св ‘напи ти се’. – 
Натре ско се, пијан ко чеп, не зна ни ђе му 
е кућа.  

натр ља ти натр љам у изр. ~ нос 
‘оштро уко ри ти, испсо ва ти, изру жи ти’. – 
Бога ми му учи тељ натр ља нос, не бија ше 
му пра во.  

натрон та ти се -ам се св ‘непри клад -
но се обу ћи, наву ћи на себе пре ви ше оде -
ће’. – Натрон та ла се весе ла Здрав ка ко да 
е вебру ар а јок Петров дан. 

натрон ћа ти натрон ћам св ‘напри ча ти 
сва шта без сми сла и раз ло га’. – Натрон ћа 
онај Рашко кое шта, види се да га узо куси 
под-свое. 

натр ти ти се -им се св 1. в. напу чи ти 
се. – Натр ти ла се без сти да; 2. ‘ста ти на 
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про лаз’. – Склон се ота ле, шта си се натр -
ти јо туј нак. 

натру ко ва ти -уем св ‘напи са ти руком, 
лепо нацр та ти’. – Пла тиш неког ко е 
писмен да ти натру куе жал бу. 

натру ни ти натру ним св ‘посу ти тру -
њем’. – Про ње бре ме са сје ном и натру ни 
ми кову с млје ком. 

натру ћа ти натру ћам св ‘избр бља ти, 
натра бу ња ти’. – Натру ћо он кое шта, 
пашче с маслом не би могло пој сти. 

нату ра ти нату рам несв ‘наме та ти 
неком оба ве зу или став’. – Немо ти мене 
да нату раш твое мишље ње, нисам ја недо -
та ван, него – свак свој посо: ти твој, а ја 
ћу мој; ║ нату ри ти се -им се ‘намет ну ти 
се, утр па ти се’. – Слу шај, дје те, кад пре -
ме тиш да ти се неко назор нату ра за при -
ја те ља, знај да е сми сли јо да те иско ри -
сти, а ти бид ни мудар па га зао би ђи ил га 
пушти д-иде сво јим путом јел боље ти је 
ићи сам но с лажним при ја те љом. 

натут ка ти -ам св в. напуј да ти. – 
Натут ка ше керо ве на чове ка, ко да су 
сишли с ума. 

нату ћи -чем св ‘ста ви ти, наби ти’. – 
Нату че шај ка чу на-гла ву и иза ђе из-куће; 
~ се св ‘пре ви ше попи ти’. – Нату ко се па 
завр зуе јези ком, само нешто ваво ли; ║ 
нату ца ти нату цам несв ‘пога ђа ти, нага -
ђа ти о непо зна том’. – Немо туј нак нату -
ца ти, него реци поште но јел знаш ил не 
знаш.   

нату ца ти -ам св пре ма туца ти. – 
Данас смо на кулу ку нату ца ли три куби -
ка каме на. 

нату шти ти се -и(м) се ‘смра чи ти се 
пред кишу’. – Пожур те, ђецо, д-угра би мо 
ово сјен ца, нешто се нату шти ло од Овча -
ра, дабог да да не-пане киша. 

наћ вар -ара м ‘дрве но спре ми ште у 
коме сто ји бра шно’. – Нама наћ вар сто ји 
у-кући уз-брв на на лје ву руку од ула зни -
јег вра та; изр. Пушти пјев ца на праг, ете 
ти га на наћ вар. 

наћ ве ж мн в. наћ вар. – Бога ми сишло 
бра шно на дну наћ ви, а воде ни ца на-овој 
суво ви ци меље на уста ву, нало га вели ка, 
мора мо смо чи ти; ║ наћи ж мн ‘и с т о ’ ;  
Имали они изрезбарене наћи, ниси таке 
ниђе виђо; в. мли во, наћ вар. 

наће ра ва ти -ера вам несв ‘наго ни ти, 
при си ља ва ти’. –  Немо чове ка наће ра ва -
ти, нек пије кол ко мож да поне се;  ║  наће -
ра ти -ам св ‘нате ра ти’. – Наће рај де овце 
она мо у лива ду.  

наће фле и са ти се -шем св ‘напи ти се’. 
– Јопет се кан да неђе наће фле и со, видим 
да се нешто прје ча кад иде, ко Дамља нов 
зелен ко. 

нау ди ти -им св ‘нане ти неко ме ште -
ту’. – Гла ли су на све могу ће начи не да 
му нау де, ал он им се није дао ија ко се 
нашо у нео бра ном гро жђу. 

нау љи ти нау љим св ‘дода ти уља’. – 
Испе че мо ком пир са све љуском, па га 
ондак пре по лу ти мо и нау љи мо или тури -
мо кај мак ако е мрсни на. 

нау ми ти -им св ‘наме ри ти, зами сли -
ти’. – Нау ми јо он да пра ви кућу и поч не 
пола ко да при ба вља мате ри јал. 

нау че њак м ‘шко ло ван човек’. – Онај 
му ста ри ји син нау че њак, неке вели ке 
шко ле завр ши јо и веле да е учи тељ ови -
јем сту ден ти ма. 

нау чи ти нау чим у изр. ~ паме ти ‘уте -
ра ти памет у гла ву’. – Ако узмем ову бати -
ну, нау чи ћу те паме ти, срам те било! 

 66. НАЋВАР/НАЋВЕ
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нафи ло ва ти -уем св 1. ‘укра си ти тор -
ту, ста ви ти фил’. – Еве са-ћу, само још да 
нафи лу ем тор ту и може мо д-иде мо; 2. 
‘укра си ти, улеп ша ти’. – Он кад лаже, та-
ко згод но нафи луе да и сам мисли да е 
исти на. 

нафра ка ти се -ам се св ‘напад но и 
неу ку сно се нашмин ка ти’. – Нафра ка ла 
се и наћо па ла неки јем пома да ма и чуди -
ма,  не  мож да е познаш, ко да си је омал -
те ри со. 

нацвр ца ти (се) нацвр цам (се) 
св ‘попи ти »неку више«, наће фи ти се, 
бити при пит’. – Бија ше мено нацвр цан па 
поче да зеба ва, каже: ко пије умр је ће, ко 
не пије и при је ће. – Нацвр ца ли се па 
запје ва ше, ал не про ђе мено, поче ше 
нешто да оштре, ко сва ђа ли би се. 

нацје па ти нацје пам св ‘исит ни ти дрва 
секи ром’. – Нацје по сам дрва за целу зиму 
и сло жи јо у шупу; ║ нацјеп ка ти -ам с 
‘сит но исе ћи дрва за пот па лу’. – И сит ни -
не сам нацјеп ко, жене само д-узму по 
мено и да пот па ле ватру изутра. 

нац ми здри ти се -им се ‘тихо се напла -
ка ти’. – Цми здри ла е ваздан, сита се нац -
ми здри ла, а да е пита човек за шта – ни за 
шта. 

нача ди ти се  -им се ‘оди ми ти се уз 
ватру’. – Јесмо се мено и нача ди ли, ал 
знаш и-сам: ко се дима не нади ми, тај се 
ватре не огри ја. 

нача ми ти се -им се ‘наче ка ти се’. – 
Нача ми јо се весел ник чека ју ћи да л ће 
ђеца доћи из-свје та и не доче ка. 

начап та ти се начап ћем се св ‘наје сти 
се отки да њем сит них кома да меса или 
хле ба’. – Док смо ćекли оно пече ње, ми 
се мимо гред начап та смо они јег отпа чи ћа, 
потље нисмо ни могли да руча мо. 

начво ри ти се начво рим се пеј ‘наћи 
се на месту које се не заслу жу је’. – Начво -
ри јо се он у вр собре, а није му место ни 
у дну, јел у вр собре ćеде  нај ви ђе ни ји 
људи ко-но што доли куе. 

наче тво ри ти се -етво рим се св ‘наме -
сти ти се, ста ти где не тре ба’. – Шта си се 
наче тво ри ла туј нак коно у изло гу. 

наче ти нач нем св ‘окр њи ти, нару ши -
ти цели ну’. – Немо да начи њеш пога чу 
док не дођу гости; ║ начи ња ти -њем несв. 
– Нећеш начи ња ти ону качи цу док се из 
ове све не потр о ши.   

наче ти ти се -имо се св ‘оку пи ти се’. 
– Бија ше се наче ти јо народ око оног Цига -
ни на што тера меч ку д-игра, коно на неко 
чудо. 

начи ни ти / начи ње ти начи ним св 
‘напра ви ти, ство ри ти’. – Начи ни јо ми 
Миро слав пила дар ник, не мож бити бољи; 
в. наса ма ри ти. 

начи сто прил ‘сасвим, пот пу но, у 
цело сти’. – Од Риста гори нема, начи сто 
е про по весел ник, ђе ће му душа.  

начи тан -а -о ‘шко ло ван, обра зо ван’. 
– Оно што ћете мора ти да пре тр пи те деси -
ће ви се због начи та ни јег људи јер бо мло -
ги од њиг су завр ши ли кое ка ке шко ле ти -
не, ал нису обра зо ва ни јел нема ју обра за, 
јел није џаба рече но: залуд књи га ђе паме -
ти нема ил, што каже ђедо, има нау ке ал 
шта вре ди кад нема паме ти.  

начо кле ши ти -окле шим св а. ‘сто ја -
ти уса мље но, штр ча ти’. – На оба ли се 
начо кле ши ла ста ра или ња ча; б. ‘ста ви ти 
нешто да сто ји неста бил но, неси гур но’. – 
Што си начо кле ши ла ту теп си ју туј нак да 
је оба ли неко кад наи ђе. 

начу љи ти се начу љим се св а. ‘нако -
стре ши ти се и поди ћи уши пред неким 
пред о се ћа јем (о коњу)’. – Видим ја начу -
љи ли се коњи и ржу, знао сам да неки 
белај има спо ред пута; б. ‘напрег ну ти слух 
с циљем да се боље чују неки сла би зву -
ко ви’. – Начу љи се он спо ред вра ти ју и 
згод но чуе како Обрад одго ва ра суди ји. 

наџак наџа ка м ‘недру же љу бив човек, 
склон сва ђи’. – Он ти је дошо нако наџак, 
немој се качи ти ш њим, пушти га у бес -
тра га, боље га оби ђи; ~ баба ж ‘ста ри ја 
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жен ска осо ба зле воље, зано ве та ло’. – То 
ти је била наџак баба, да-бок-сачу вај, ниси 
мого да јој потре виш у жицу ништа. 

наџ вр ља ти наџ вр љам св ‘напи са ти 
нечит ко, нашкра ба ти’. – Наџ вр љо нешто 
оним њего вим швра ко пи сом, дабог да да 
и сам мож да про чи та. 

наџи џа ти наџи џам св ‘нани за ти, рас -
по ре ди ти’. – Наџи џа ла кое ка ке дран гу ли -
је по кре ден цу, не мош ласно д-узмеш 
чашу ил шољу кад ти затре ба. 

наџи џи ти се наџи џим се св ‘доте ра ти 
се`. –  Наџи џи ла се ко да није одан ле из 
оне голо гу зи је. 

наџо ге ри ти -оге рим св в. начо кле ши -
ти. – Шта си наџо ге ри ла ову пар јо ни цу 
на сред-куће, не може да се про ђе од ње. 

наши ти наши јем св ‘на поце па ну оде -
ћу уши ти закр пу’. – Наши јо закр пу на 
закр пу. 

нашки прил ‘на наш начин’. – Ај да 
запје ва мо по нашки (углас) ону ста ру, о 
Мило шу и Лаза ру. 

нашко ди ти нашко дим св ‘нау ди ти, 
напра ви ти ште ту’. – Није он шћео да му 
нашко ди, ал тако испа ло. 

нашкра ба ти нашкра бам св ‘нажвр ља -
ти, нечит ко и аљка во напи са ти’. – 
Нашкра бо нешто нако ко сврач је ноге. 

нашла ми ти нашла мим св  ‘једва наку -
пи ти, напа бир чи ти’. – Нашла мик мено 
ћелетака по-њиви, зау ва ри ца дати сви ња ма. 

нашље ма ти се нашље мам се св ‘напи -
ти се’. – Јопет си се нашље мо,  побо гу 
бра те, па зар не видиш да ћеш д-урни -
шеш здра вље. 

нашпа ра ти нашпа рам св ‘уште де ти’. 
– Нашпа ра ла ђеца, мено по мено, и иску -
пи ли да купе лоп ту. 

наште ло ва ти -уем св ‘поде си ти, при -
пре ми ти за нај бо ље функ ци о ни са ње’. – 
Наште луј дер ми ове плу го ве по твој ски. 
–  Кад ми он наште луе плу го ве или мај 
шта друго, то ники боље н-умије. 

наште-срца прил ‘на пра зан сто мак, 
пре доруч ка’. – Тај теј попи јеш наште-
срца изутра и виђе ћеш бољи так за некол -
ко дана; ║ нашти ну прил ‘и с т о ’ . – Сва -
ко јутро, нашти ну, пој дем коц ку шеће ра 
те нама мим бак ци ле, потље уда рим каву 
те им напра вим замра че ње и ондак кре -
снем јед ну љуту те иг пота ма ним и зато 
ти ја не-идем док то ру, јок, бра те; в. пот -
си рац. 

наштир ка ти -ам св ‘штир ка њем уре -
ди ти неки одев ни или укра сни пред мет 
да боље изгле да кад се попе гла’. – Она е 
стал но воље ла да наштир ка кошу ље, чар -
шо ве, шусти кле и кое шта па кад попе гла, 
то дуби. 

нашту љи ти нашту љим св ‘напра ви -
ти жуљ, нажу љи ти’. – Била клу па пре -
шту ља ста па га пред зору нашту љи ло. 

неак -а -о ‘нејак, слаб’. – Ово церо во 
про шће  ти  је мло го  неа че  од багре но -
ви не. 

неач ж ‘мала, неја ка деца, нејач’. – 
Није ласно било опста ти кад ста ри побо -
ље ше и изне мо ћа ше док ова неач не при -
сти же. – Да ми би д-изве дем ову неач на-
пут да се доче па ју коре љеба, па потље 
шта бид не; ║ неа чак неач ка -о ‘млад, 
нејак, сла ба шан’. –  Још је он неа чак да 
држи плуг, немо да га тере тиш док не 
одврк не. – Поу ми ра мато ри ње, ђеца још 
неач ка, те ти нас-двое оста смо нео ко сни, 
сила муке смо виђе ли д-обдр жи мо кућу.   

неба тли прид непром ‘који нема сре -
ће, несре ћан’. – Нема де весел ни ца сре ће, 
би неба тли: уда де се за оног крв ни ка, мука 
се наму чи ла, суза насу зи ла, про кли ња ла 
е дан у који се роди ла; в. про тег ну ти се. 

неби ши на ж ‘запу ште но земљи ште, 
које се не обра ђу је’. – Има мо ове неби -
ши не и пре ко ви ше, ал шта вре ди кад нема 
ко да ради, оде омла ди на из села, оста 
само мато ри ње. 

небо с мн небе са ‘небе ски свод‘. – Зна 
тај сто јада, зна на-чим небе са стое.   
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небрат небра та м ‘брат непри ја тељ, 
брат крв ник’. – Па то нису наша бра ћа но 
небра ћа, раз бра ћа,  то су наша бив ша пре -
ве ре на и пре ва ре на бра ћа која су изда ла 
веру сво и јег пре да ка. – Бив ши при ја тељ 
је гори но непри ја тељ, он маом постае 
небрат и душма нин. 

небри га ж ‘нево ђе ње рачу на о нечем’. 
– Ова небри га о наро ду и сиро ти њи неће 
на добро изи ћи, добро туви шта сам ти 
реко; ║ небри жљив -ижљи ва -о ‘неха јан, 
који не бри не о бли жњи ма’. – Он само гла 
свој посо, за све оста ле е небри жљив ко 
да му е срце од каме на, за њега ти важи 
она: бри го моја, пре ђи на дру го га. 

небуд нос -сти ж ‘нео пре зност, лежер -
ност’. – Вико сам им не ваља што вас је 
обу зе ла небуд нос, ђеца су ђеца, мораш да 
мотриш шта раде, с ким опште да потље 
не чупаш косу з гла ве. 

[неваљалица] ж; в. одвра ћа ти, при -
кри ва ти.  

нева љал шти ња ж ‘нева љал ство’. – 
Нева љал шти ња нека завла да ла на све 
стра не, ово земај ле није било вако да ради 
ко шта оће, но се знао ред, ово сад не 
ваља ни Богу ни људ ма. 

нева љо -аља ла -о ‘нева љао’. – По све 
је бијо добар, ал по пита њу жен ски ња је 
бијо нева љо, гори није имо.  

нева рен -а -о у изр. ~о мле ко ‘тек 
пому зе но мле ко’. – Нама лика дад не нође 
пред коша ром да пије мо млје ко из кове, 
тек пому же но, нако непро цје ђе но и нева -
ре но. 

невен м бот ‘врста цве ћа Calen du la 
offi ci na lis’. – Дали ђете ту име Неве на по 
неве ну цве ту.  

неве ра ж ‘невер ство’. – Декле мо ва ла 
јој Олга Мла до ми ро ва: Знаш, неве ро, како 
си се клео / На сред села код зеле на бре -
ста / Умри је ћу, пре ва рит те нећу. 

невер је с ‘отпа да ње од вере, неве ро -
ва ње’. – Јес каза но да е бога та шу тешко 
ући у Цар ство небе ско, ал је бива ло бога -

та ша који су се вером и добрим дели ма 
спа сли, а било е и сиро маа који су боз 
невер ја, зави сти, зло бе и небла го дар но -
сти про па ли. 

невер ство с ‘пре ва ра у бра ку’. – Кад 
је сазна ла за њего во невер ство, није суши -
ла обра за дани ма, јаче то ода ње било, а 
кад поглаш – ни мање ште те, ни веће 
жало сти. 

неве сти ца ж зоол ‘ласи ца, Muste la 
(Puto ri us) niva lis’. – Зами сли да е ноћас 
неве сти ца  пода ви ла  Вуки некол ко пи- 
ла ди. 

неви чан -чна -о ‘невешт, неспре тан’; 
в. ошу ри ти. 

нево ља ж ‘несре ћа, зло које неког 
заде си’. – Сна ђе иг голе ма нево ља, ал шта 
ће, не дај Боже шта се трпи ти може. – 
Има она песма која вели: ал нево ље што 
су веће / то е љеп ше лице сре ће. – Без 
нево ље нема бого мо ље, вели баба; ║ нево -

љан -љна -о ‘кога је заде си ла нево ља’. – 
Он је вазда био нево љан и ни то му није 
могло про ћи друк чи је; ║ невољ но прил 
‘нера до’. – При сто е невољ но кад му је 
ђедо реко да је мањи јазук. 

невољ ник м ‘стра дал ник, зло пат ник, 
муче ник’. – Он ти је невољ ник про во на 
роби ји седам годи на зато што е бијо веран 
кра љу и отаџ би ни. 

невољ ни ца ж ‘стра дал ни ца, муче ни -
ца’. – Није невољ ни ца могла боље ни про -
ћи с они јем ништа ком. 

невре ме невре ме на с а. ‘вре ме с пада -
ви на ма’. – Наи ђе оно мад оно невре ме, 
грд ну нам ште ту нање; б. ‘што је неу о би -
ча је но за неке вре мен ске интер ва ле, кад 
нече му није вре ме’. – Бид не пође кад  кое -
шта у невре ме, није тек тако испје ва на 
она: гром загр мље на Све то га Саву, усред 
зиме кад му вре ме није. 

негда шњи -а -е ‘нека да шњи’. – Вође 
ти је била негда шња општи на у Гора чи -
ћи ма ђе је изги ну ло у Горач кој буни осам -
нес сеља ка и пови ше њиг рање но.  
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него ва ти негу ем несв ‘добро хра ни -
ти, пази ти’. – Она ти је него ва ла ту сиро -
чад ко сво ју ђецу. 

недо ђи ја ж ‘заба че но место’. – Уда де 
се у ону недо ђи ју, ал шта ћеш, така јој 
суд би на; в. крџу ма ти се. 

недо но шче -ошче та с а. ‘пре вре ме но 
рође на беба’. – Роди ла Мира Дан ку ко 
недо но шче, била шака јада, сад да видиш: 
ко од-брда одва ље на; б. ‘незрео, недо ра -
стао, нео зби љан’. – Он ти је ко неко недо -
но шче, ништа не мош да му пове риш. 

недо ра сто -расла -о ‘незрео, балав, 
неис ку сан’. – Има га на кан тар, ал је нако 
недо ра сто ко неко дер ле. 

недо ре чен -ече на -о ‘недо ми шљен’. – 
Доста ми је ства ри пове ри јо, ал туј е осто 
недо ре чен. 

недо та ван -вна -о ‘умно неспо со бан’. 
– Упро па сти ми наки уćев, ко да е недо -
та ван; в. нату ра ти. 

недо у чен -а -о ‘повр шан у послу који 
ради’. – Знаш како е каза но: Жив клан 
недо клан, жив печен недо пе чен, тако ти 
је и он учен а недо у чен. 

недра ги -а -о ‘који није драг’. –  Бија -
ше јед на песма: волим з дра гим по гори 
оди ти, но с недра гим у сви ли спа ва ти; ║ 
недра го прил ‘неми ло’. – Оно зад ње дје -
те им би недра го, ал кад про ђе вре ме, само 
он оста ш њима, по оној: на мрза ну кућа 
оста де. 

неђе прил ‘негде’. – Кад је било тамо 
неђе око под не, поче да грми из даљи не; 
║  неђе на ке прил ‘негде’; в. ода клен. 

неђе ља ж ‘неде ља’. – Ови општи на ри 
не раде субо том и неђе љом, ласно е њима 
доко ли чи ти о нашем тро шку; ║ неђељ ни 
-а -о ‘који се тиче неде ље, који се одно си 
на неде љу’. – Сва чељад се ску пе на 
неђељ ни ручак; ║ неђељ но прил. – Јед -
ном неђељ но, маом пет ком, ишли смо у 
Чачак, да про да мо шта има мо и купи мо 
шта нема мо.  

неже ња м ‘нео же њен мушка рац у 
одма клим годи на ма’. – Знам јед ног, тако, 
поста ри јег неже њу кои про ћер да годи не 
у-ништа, за њега веле да није стао на луди 
камен. 

неза ја жљив -ажљи ва -о ‘коме никад 
није доста, хала пљив, неза сит’. – Они су 
неза ја жљи ви, да могу – кожу би ти одра -
ли с леђа; ║ неза ја жљи во прил. – Не зна -
мо баш како су им то учи те љи кра ли, ал 
ови то чине неза ја жљи во.  

неза сит -а -о в. неза ја жљив. – То су 
ти алов ни, неза си ти људи, никад им доста, 
не  зна ду пусни ци да ништа у-гроб неће 
поње ти.  

неза слу жно прил ‘без заслу ге, неза -
слу же но’. – Мло ги су неза слу жно доби ли 
борач ке пен зи је спо мо ћу лажни јег ćедо -
ка, ал зато су мло ги, ко тобо жњи кула ци, 
неза слу жно испа шта ли. 

незван -а -о ‘без пози ва, непо зван’. – 
Знаш ти како е каза но: незва ну госту ме-
сто за вра ти ма. 

незгра пан -пна -о ‘огро ман, тра пав, 
неспре тан’. – Мло го е смје шно било кад 
се он нако незгра пан оже ни јо са Јавор -
ком, а она му није била ни до пот-пазу. 

незна вен -аве на -о ‘непа ме тан, глуп’. 
– Он изу чи јо неке шко ле, баја ги, а осто 
незна вен начи сто; изр. Учен а незна вен. 

незнан -а -о ‘непо знат’. – Вели њему 
ђедо Сре тен: ода клен си, незна на дели јо, 
а он вели да е озго с Пеште ра и д-узи ма 
овце на испа шу.  

незу став но прил ‘неза у ста вљи во, 
нешто што се не може спре чи ти’. – Ова 
рас пу ште на ђеца иду незу став но у про -
пас, ко у дро ге ре, ко у педе ре. 

нека ки -а -о ‘нека кав’. – Доње ли оне 
нека ке зако не пре ко којиг ће овом наро ду 
и кожу д-оде ру с леђа. 

нек мо ли св. ‘а камо ли’. – Кад човек 
ради поште но, ђаво узме ујам, а нек мо ли 
ако ради непо ште но. 
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нек тар м ‘слат ки сок који пче ла саку -
пља из цве та биљ ке’. – Знаш кака е, ко да 
јој нек тар из грла изо ди. 

нек ци ја ж ‘инјек ци ја’. – Бија ше ува -
ти ла болес ук те мора до ше да му дад ну 
нек ци је. 

нељу ди в. нечо век.  
нема ње с ‘сиро ма штво, оску ди ца’. – 

Потр пи и ћути ако те сна ђе нема ње. 
немар нос -сти ж ‘немар, немар ност’. 

– Све то јесте, ал по сре ди је њина немар -
нос, они су били дужни да бри ну о ђеци, 
а јок да иг пуште у сам пас. 

неми ли це прил ‘без мере (тро ши ти. 
раз ба ци ва ти)’. – Ко насле ди има ње он га 
крч ми неми ли це, а ко га одзнои и зара ди 
муком, он зна да цени и да чува ко очи у 
гла ви;  ║ неми ло прил ‘недра го’. – Рече 
му ајде у-кућу, али се по њего вим очи ма 
виђе ло да му е неми ло што е дошо, потље 
свиг гов на ри ја што е учи њо пре ма њему 
и њего вим кућа ни ма; изр. Од неми ла до 
недра га.  

немир ко м ‘неста шко, вра го лан’. – Он 
ти је пра ви немир ко, ал што каже ђедо, ђе 
си ти виђо мир но дје те и немир ну бабу.  

немо ра лан -лна -о ‘без мора ла’. – 
Немо ра лан човек не би тре бо да бид не ни 
цркве њак, а јад но ти поп. 

немуш -шта -о ‘нем’. – Он ти је немуш 
од рође ња. 

нена сит -а -о ‘несит, неза ја жљив’. – 
Нена си то то, да му даш не знам шта, не 
би му било доста, види се да му е зину ла 
нека ала. 

нео б у здан -а -о ‘који се не може кон -
тро ли са ти; окру тан, без о се ћа јан’. – То ти 
је нео б у зда но и раз у ла ре но, могу сви да 
поцр ка ју, он ни абе ра, ћера по свом. 

нео ви јан -а -о ‘поме шан са пле вом и 
отпа ци ма сувог лишћа (пасуљ, жито)’. – 
Нај бо ље је пасуљ кад омла тиш држа ти 
нео ви јан, неће да га напа не жижак. 

нео ко па ник -ика м ‘куку руз који се 
сеје на сач му ради исхра не сто ке у зеле -

ном ста њу’. – Чим смо пожње ли пше ни -
цу, ми уга ри смо стр њак и поси ја смо нео -
ко па ник, даде Бог кишу те обни че на-
љепо ту.  

нео ко сан -сна -сно ‘ино ко сан, који 
има мало уку ћа на’. – Ђеца одо ше, мато -
ри ње поу ми ра, а ми оста смо нео ко сни, 
спа де књи га на два сло ва, а од кад жена 
побо ље, ја остак сам да се бак ћем, један 
ко није дан. 

нео ко шти ња ж ‘ино ко сност, мало 
рад не сна ге на вели ком има њу’. – Дошо 
би, ал нем кад ако-ш ми веро ва ти, боз ове 
пусте нео ко шти ње, не мош никуд да мрд -
неш. 

нео те сан -а -о 1. ‘с које га није ски ну -
та кора, који није оте сан’. – Вили ман 
поби ја нео те са не дире ке по вот ња ку; 2. 
‘при ми ти ван, неу го дан, непри сто јан’. – 
Нео те са ни ји човек није уишо у моју ради -
јо ни цу, што има ди ја ше оби чај да каже 
лика Анка: сто ка без-репа.  

нео ти це прил ‘нехо тич но, невољ но’. 
– Њему се то нека ко нео ти це ома кло, није 
он шћео да ти нау ди, сми јем руку у-ватру 
да турим; ║ нео тич но прил ‘и с т о ’ . – Кад 
сам про ла зи јо с коњи ма спо ред твое тре -
шње,  зака чим тул цом те ти мено ољу -
штим кору на деблу, ал да знаш да е нео -
тич но. 

непо вла чен -а -о ‘нов, нено шен’. – 
Обу че баба непо вла че ну реклу и убра ди 
сто е ћу мара му и ишче куе ка-ће да бану 
гости. 

непо дат кан -а -о ‘изра стао а мршав 
(в. жидак)’. – Изра сто ко јаблан, још је 
непо дат кан, ал оће да бид не људе ске ра, 
види се. 

непо мја ник м в. ђаво.  
непо слу шан -шна -о ‘само во љан, твр -

до глав’. – Непо слу шна ђеца – гото ва про -
паст за кућу. 

непо слу шнос -сти ж ‘непо кор ност, 
само во ља’. – Непо слу шнос ти је сигу ран 
пут у про пас, когој је бијо непо слу шан 

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 349



роди те љу иски јо е то на нос, јел ђе се ста -
ри ји не слу ша ју, туј сре ће нема, нит ће је 
бити касни је, јел ко није слу шо, тај н-уми -
је ни запо вје да ти.  

непо сти жан -жна -о ‘недо се жан’. – 
Сав се напи ри јо, начи њо се непо сти жан,  
побје шњо, реко би е из Беча, а јок наша 
дома ћа голо гу зи ја. 

непре вро -ела -о ‘млад а осо љен 
(сир)’. – Непре вро сир ваља за гиба ни цу. 

непре ме тан -тна -о ‘неви дљив’. – Она 
е тијач ка, њен посо е непре ме тан, ал стал -
но сти же на вре ме; ║ непре мет но прил 
‘непри мет но, кри шом’. – И он се непре  
мет но  изву ља  из куће  и  оде  код  оне 
куч ке. 

непро ђи ја ж ‘бес пу ће’; в. кал др ми ти. 
непро ме нит -ени та -о ‘непро ме њен’. 

– Ваки је од кад га пам тим, непро ме нит, 
сем што е мено избе а ро. – Вре ме је и диље 
непро ме ни то ко и про шле неђе ље, нема 
дашка ветра, живи на позје ва ла од жеге, 
земља извра ска ла; ║ непро ме ни то прил 
‘без про ме не, стал но’. – Они су му непро -
ме ни то кули зи ли и кад су били ш њим и 
кад су били дале ко од њега. 

непро ми шљен -а -о ‘несмо трен, који 
одлу чу је на брзи ну не пазе ћи на поступ -
ке’. – Начи сто е испо непро ми шљен ко 
неко дје те. 

нера дан -дна -дно ‘лењ, докон, залу -
дан’. – Чувај те се, ђецо, нерад ни јег људи 
јер бо њине руке ђаво запо сли, а ко ш ђаво -
лом тикве сади потље му се о глав чи ну 
лупа ју. 

[нерадник] м. – Гово ри јо е ђедо да 
међу нерад ни ци ма људе не тре ба тра жи -
ти; в. про ту ва, сли сти ти; ║  нерад ни чи -
на м пеј ‘нерад ник’; в. трњак, труд.  

нерас -ста м ‘вепар за при плод’. – Има 
Чим бо  доброг  нера ста,  оте рај крма чу 
пода њ. 

нера су дан -дна -о ‘нера зу ман’. – 
Добри јесу, ал, бра те, нера суд ни, поне што 
ура де ко да су ђеца а јок мато ри људи. 

несан несна ‘ста ње у коме човек од 
бри га нема сна, неса ни ца’. – Уби ме ćеки -
ра ци ја и несан.  

нескре сан -а -о ‘про стак’. – Јес дошо 
нако мено нескре сан, ал је поштен ко сун це. 

неслан -а -о ‘нео со љен, недо вољ но 
слан’ – Мешчи ни да ти је овај пасуљ 
неслан.  

[неслога] ж. – Нама бар несло ге није 
никад вали ло, зато нам вако и јес лје по; ║ 
несло жан -жна -о. – Никад не забо ра ви 
реч да само сло жна бра ћа кућу гра де, а 
несло жна и ону ста ру, што им је од ђедо -
ва оста ну ла, бата љу ју.  

несмо трен -а -о ‘брзо плет, неха јан, 
лако ми слен’. – Бијо е несмо трен, што јес, 
јес и зато весел ник настра да. 

несни -а -о ‘несрет ни; вра го ла сти, 
немир ни’. – Ама виђа ли ти ону несну 
ђечи цу што про ље го ше вамо го ре? – Онај 
несни Спа сое јопет нешто забр љо, дола -
зи ли мили цај ци. 

несој несо ја м ‘лоша сор та, раса, 
пасми на’; в. кро чи ти, сој.   

неспо ме ник -ика м ‘вук, кур јак’. – 
При је неку годи ну спу шти се онaj неспо -
ме ник у село, тешке овце људ ма покло, 
па смо виђе ли да не мож да бид ну и вуци 
сити и козе на бро ју.  

неспо ме ни ца ж ‘зми ја’. – Води рачу -
на, кад при гри је, да не нага зиш ону неспо -
ме ни цу за коју се каже да само она мож 
да побег не из свое коже.  

неспор -а -о ‘који се брзо потр о ши’. – 
Кад је пога ча топла и згод но нара сла, бид -
не неспо ра, збри шу е кућа ни док си реко 
шта-би. 

несрет ник м а. ‘паће ник, муче ник’. – 
Онaј несрет ник јопет загла ви јо у бол ни -
цу: б. ‘про клет ник, који доно си несре ћу’. 
– Шта ће, несрет ник пусти, и он би вољо 
да није таки, ал не може из свое коже у-
дру гу. 

несрет ни ца ж ‘муче ни ца’. – Онa наша 
несрет ни ца оста без чове ка с оном сит -
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ном ђецом, мука се наму чи ла док нису 
одвр кла. 

[несрећа] ж. – Њу нијед на несре ћа 
није пре ско чи ла; ║ несре тан -тна -о 1. 
‘несре ћан’. – Она се несрет на роди ла и 
несрет на ће умр је ти; 2. ‘неми ран, непо -
слу шан; који ће напра ви ти неку  ште ту’. 
– Лје пе су нам овце, не могу кри во рећи, 
ал су несрет не: не могу ласно да иг стиг -
нем; в. вила ра; ║ несрет но прил. – Уда ла 
се несрет но  и  више је ни сун це није огри -
ја ло.  

несре ћи ти -им несв  ‘јади ти’. – Цео 
живот је јад на кука ла, јади ла и несре ћи ла.  

неста би лан -лна -о ‘коле бљив, непо -
у здан, врда ла ма’. – Немо на њега да се 
осла њаш, он ти је начи сто неста би лан, 
час вако, час нако, окре ће ко кре ја. 

несу гла си ца ж ‘неспо ра зум, несла га -
ње’. – Испа не туј нак међ њима несу гла -
си ца и од ондак љуту ју јед ни на дру ге. 

несу ђе ни -а ‘нео ства рен’. – То ти је 
њен несу ђе ни, они су се гле да ли од малиг 
ногу и воље ли су се ко голу бо ви, ал кад 
је он бијо у вој сци, њени је уда до ше и она 
и дањ-данас узди ше за њим.   

нетак нут -а -о ‘недир нут, читав’. – 
Имам два нетак ну та пре љет ка. 

неук -а -о а. ‘нешко ло ван, нео бра зо -
ван’. – Вла ди ка гово рио мла ди ћи ма да се 
не поно се сво јим зна њем пред сво јим неу -
ким оче ви ма и да е обра зо ван онај кои 
има обра за;  б. ‘невешт, неви чан’. – Неу -
ки смо ти ми сеља ци за те ваше ван та зи -
је, ми ти послу е мо вако: трак роба – трак 
пара, ти ваши кре ди ти што нуди те – ете 
иг вама.  

неу ме рен -а -о ‘неза ја жљив, грам зив’. 
– Нека ко дошо неу ме рен и у јелу, и у пићу, 
и у при чи, у све му, бра те, пре го ни, ни у 
чем нема меру. 

неу мо ран -рна -о ‘вре дан, радан’. – Е 
он ти је, ваи сти ну, бијо неу мо ран рад ник. 

неу си љен -а -о ‘нара ван, при ро дан’. – 
Баш ти је мили на погла ти како се неу си -

ље но држи, пову ко на ђеда, благ, тија чак, 
мудар. 

неу то љив -ољи ва -о ‘који не пре ста -
је’. – Боло ви му поста ли неу то љи ви, дан 
ноћ није сиро ма ока скло пио. 

неу тр вен -рве на -о 1. ‘нера ван’. – Кад 
смо наи шли на онај неу тр вен пут, поче -
ше кола д-оска чу, зама ло не поис па да смо 
из кана та; 2. ‘без сна ге, без кон ди ци је’. – 
Кад поч неш да ваташ јун це у јарам, никад 
немо да иг пре то ва раш јел нису утр ве ни, 
но пола ко, прво у пра зна кола, па сва ки 
дан доту рај поме но док се не-утру. 

неуч ти ван -ивна -о ‘неуч тив, непри -
сто јан’. – Ђе њега тури ше на оно место, 
кад је нако неуч ти ван, све ће муште ри је 
раш ће ра ти. 

нец м ‘мре жа ста тор би ца’. – Нец ти је 
зго дан: туриш га у-џеп и из дућа на у њему 
поне сеш ваздан сит ни ца што тре ба д-има 
у-кући. 

неца ти нецам несв ‘бави ти се изра -
дом мре жа стих радо ва од кон ца’. – Весе -
ла нана е мло го воље ла да неца и виран ге 
и вин тра жи це и миљеа; ║ неца ње с гл. 
им. ‘ста ра вешти на руч ног рада са кон -
цем’.  – На вре ме сам моју жен ску ђецу 
учи ла неца њу, и везе њу, и пле те њу, и тка -
њу, све ће им то тре ба ти.  

нечо век м ‘човек без људ ско сти’. – 
То чове ка није ни виђе ло, нечо век, рђа од 
чове ка; ║ нељу ди ‘рђа ви људи’. – Нељу -
ди су то и њима нема помо ћи ни од Бога 
ни од људи. 

ниђе прил ‘ниг де’. – Ниђе никог нема 
да видиш у селу ко да се не-ваља. – Ђе 
си, рођо, нема те, бре, ниђе, ни од коро ва.  

низ бр ди ца ж ‘пади на, стр ми на’. – 
Опу чи се кан та низ ону низ бр ди цу  и сва 
се улу би. – Не може у живо ту све да ти 
бид не пота ман, зато е каза но: кол ко гој 
има  узбр ди ца ноли ко и  низ бр ди ца. 

низ дуж прил ‘по дужи ни’. – Овај тру -
пац ћемо с дубе ћим тесте ре том да рас -
тру же мо низ дуж; в. лако ми ца. 
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ника дар прил ‘ника да’. – Вика ше 
весе ли Мило мир кад су му на ваше ру 
укра ли нов ча ник: шука дар бука дар више 
вако ника дар. 

ника ки -а -о ‘ника кав’. – Изре зи ли ше 
они њега, те ваки си, те наки си, те ника -
ки си и сто јада. – Ника ка ти оно шко ла 
није кад нису нау чи ли оно глав но – да 
чува ју образ и да држе рјеч.  

нико го ви на ж ‘постој би на ништа ка, 
нико го ви ћа’. – У нико го ви ни нај бо ље 
успе ва ју ништа ци. 

нико го вић м ‘пото мак рђа вог чове ка, 
ништа ка, ништа ри ја’. – То ти је нико го -
ви на јед на и ђедо ви су им нико го ви ћи 
били.  

нико љац -љца м ‘који сла ви Св. Нико -
лу, никољ штак’. – У горач кој шко ли било 
четир сто никољаца.  

нина ж ‘стри на’ одм. – Сви смо ми 
стри ну Анку зва ли нина, а наша ђеца лика, 
а Сто јан ку Мило ми ро ву маја, а Слав ку 
Бран ко ву нана. 

нио клен прил ‘ниот ку да’. – Нио клен 
нико да наи ђе у оној пушти њи, а ја пот -
пу шти јо кола те мора док сва дрва д-исто -
ва рим па да испо те кар това рим. 

нипо што прил ‘ника ко, ни за коју 
цену’. – Немо да се ćеки раш нипо што, 
ниси ти бика пушти јо у ђете ли ну нази -
нат, надуо се и црко – у њего ву гла ву. 

ниска ж ‘украс на вра ту жена, ђер -
дан’. – Имаш раз не ниске и грив не од ђин -
ђу ва до напо ле о на. 

нити м мн ‘део при бо ра на раз бо ју за 
тка ње’. – Нити су од кона ца и спо мо ћу 
њиг се  ства ра зјев да прот неш чунак (в. 
78/1, стр. 508). 

нити ти нитим несв ‘увла чи ти осно ву 
у нити’. – Нај пр во уву че мо осно ву у нити 
да  би  могло да се тке, и то се каже ни-
ти ти. 

ници на ж ‘пот ко жни чир’. – Не знам 
што му вако често изби ја ова ници на, ђаво 
е одњо. 

ништа зам у изр. за ништа ‘без надок -
на де, бес плат но’ – Ма шта да ти продаeм, 
побо гу си, бра те, еве ти за-ништа, дао би 
и ти мене, за толи ко није гре да. 

ништак -ака м ‘олош, ништа ри ја’; в. 
насу ка ти се, невољ ни ца; ║ ништа чи на м 
аугм пеј; в. пачва ра. 

ништа клук -аклу ка м ‘рђа ва дела’. – 
Те ништа клу ке могу д-учи не само поква -
ре ња ци. 

нов -а -о ‘неу по тре бља ван’; изр. ~ нов -
ци јат ‘пот пу но нов’. – Узо тата амо ве на 
ваша ру упо ла цене а они нови нов ци ја ти. 
– И дањ данас његов нов ча ник сто ји ко 
нов нов ци јат. 

нови на -ине ж ‘оно што је ново, поно -
вље но’. – Мене мај ка испле ла полу вер од 
ста ре жи, а бра ту од нови не; ║ [новине] ж 
мн. – Коста и Милун зави ја ли све то у 
нови не; ║ новин чи не ж мн аугм и пеј 
‘нови не’. – Раз ба шка рио се под багре ном 
и чита неке новин чи не. 

нога ноге ж анат ‘део тела, доњи уд’. 
– Миле имо дугач ке ноге па га про зва ли 
Пикљо; ║ ноги ца ж дем хип ‘мала деч ја 
нога’ – Виђи којиц на јој е ноги ца; ║ ножи -
ца дем. – Виђи коли ке му ножи це; ║ ножу -

рак -рка дем ‘ножи ца’. – Мали му ножу -
рак, не може да пру жи корак већи од педи; 
║ ножур да ж аугм пеј. – Опе ри те ножур -
де, виш како смр де; ║ ножу ри на ж аугм 
пеј. – Бежи ота ле, оче пи ће те оним ножу -
ри на ма; нога! узв коњу да диг не ногу. – 
Вра њо, нога! ║ ногат нога та -о ‘који има 
вели ке ноге’. – У њиној кући сви су нека -
ко нога ти; ║ ножни -а -о ‘који се тиче 
ноге’. – Забо љо га ножни палац, изгле да 
да му нокат ура ста у месо; –Трак тор нема 
ножни но руч ни гас. 

нога ви це ж мн ‘део пан та ло на који 
оба ви ја ју ноге’. – Ижџи гљо па му окра -
ћа ле нога ви це на пан та ло на ма. 

ногар -ара м ‘сту бић (обич но три или 
чети ри) на који ма сто ји сто, сто ли ца или 
нека справа`. – Шта-во кле ца астал, ко да 
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нису јед на чи ти нога ри, ил је пар тос нера -
ван (в. 100/ 3, стр. 596); ║ нога рић -ића м 
дем. – Тро но шка има три нога ри ћа. 

нога ра  ж  об.  мн уп. ногар;  в. сира -
ли ца. 

ноге та ти се -ам се ‘маха ти нога ма,  
гица ти се’. – Ово дје те не мош ласно д-
оку паш кол ко се ноге та.  

ного ња м ‘човек вели ких ногу’. – 
Види се по снје гу да е онај ного ња оти шо 
нани же у-поље. 

нође прил ‘онде’. – Поглед ни де шта 
се оно сија нође у тра ви; в. ому дри ти, 
чепа ти; ║ нође нак прил ‘и с т о ’ . – Ене 
га нође нак лје во от каце. 

нож ножа м ‘алат ка за сече ње’. – Он 
има ноже ва сви југ врста: и куињ ске и 
месар ске и оне за ćече ње сје на, сла ме, 
ђете ли не из кама ре; ║ ножић -ића м дем. 
– Додај де ми онај мали ножић, д-ољу -
штим јабу ку; ║ ноже ка ња ж аугм. – Склон -
де ту ноже ка њу од ђеце, поćе ћи ће се.  

ножи це ж мн ‘мака зе’. – Има ла баба 
вели ке ножи це с кои ма е шиша ла овце.  

ноин цни -а -о ‘вео ма мали, оно лиц -
ни’. – Оно ноин цно пре жи вље ло воли чач -
ки мраз; ║ нои шни -а -о ‘’; в. соко ћа ло. 

ној на прил ‘онде’. – Отле дотле 
ви(ди)ш раз ли ку: вој на зре ле шљи ве, а 
ној на, с оне стра не пото ка, јаком зару ђе -
ле; ║ ној нак прил ‘онде’. – Што сте изру -
чи ли оне ком пи ре ној нак, могу да смр зну 
ако уда ри мраз? 

[нокат] нок та м; в. гру два, запа ра ти, 
заћи; изр. запе ло мено: за коњ ски нокат и 
мага ре ће уво; ║ нок тић -ића м дем; в. бра -
да ви ца. 

нок шир -ира м ‘ноша, ноћ ни суд (за 
малу децу и немоћ не)’. – Ђедо Сре тен 
ништа није бацо: он и кад се ђети њи нок -
шир про шу пљи, одне се га у доњу башчу 
па га пре вр не на неки дирек и он ти, ко 
неки шлем, чува дирек да не заки сне. 

ноли ки -а -о ‘оно ли ки’. – Јес виђо, 
ноли ки снјег и за два дана неста де, збри -

са  га  југ  ко  ништа;  в.  куче,  шур ка ти; 
║ ноли чач ки -а -о ‘она ко вели ки, огро -
ман’. – Били су му воло ви ноли чач ки ко 
твои; ║ нолич ки -а -о ‘и с т о ’ ; в. бра две -
тим на; ║ ноли ко прил ‘оно ли ко’. – Кол -
ко  си  заслу жи јо  ноли ко  ће  ти  се  вра -
ти ти. 

номад прил в. оно мад; ║ нома да шњи 
-а -е ‘који се десио [о]номад’; в. заглед ну -
ти се. 

[нос] носа м анат; ║ носић -ића м дем 
1. ‘мали нос’. – Ува ти га учи тељ за носић 
па га мено про др му са што није ура ди јо 
дома ћи; 2. ‘врх, кљун опан ка’. – Неко 
кљун на опан ци ма зове носић; ║ носи на 
м аугм пеј. – Диго ону носи ну и иде ко 
ован о Мијољ да ну. 

носе ћа прид ‘труд на, гра вид на 
(жена)’. – Мож дати Бог да при је но што 
Мило рад оде у-вој ску ти оста неш носе ћа 
па да га чекаш са сином (7: 207). 

носи ља ж ‘коко шка која носи јаја’. – 
Пир га и Ћуба су нам нај бо ље носи ље. 

[носити] носим несв 1. – Немој де да 
носиш по толи ко, стру ни ћеш се; 2. ‘ства -
ра ти у себи јаја и осло ба ђа ти их се (о 
коко шки)’. – Носе нам коко шке сва ки 
бого вет ни дан, иску пи ли смо јај ци пун 
цегер, има ће за Вас крс кол ко ош; 3. ‘вик -
ну ти из све сна ге’. – Уиђо ше два мили -
цај ца у кава ну и онај ста ри ји стро го пита: 
ко е овде Обрад Цогољ, а Бра цо што га 
грло носи вик ну: тај сам гла вом и бра дом, 
шта ћеш ти мене сад и наста ви д-игра 
шах; изр. носи (ме) несвес ‘осе ћа ти муч -
ни ну, врто гла ви цу, ман та ти се у гла ви’. – 
Ма нешто ме, дје те, носи несвес има 
пешес дана; ~ гла ву у тор би ‘бити изло -
жен опа сном ризи ку’. – Са сви југ стра на 
вију чу меци, а ми мора мо да се про би је -
мо, немаш куд, носиш гла ву у тор би па 
шта ти Бог да; ~ свој крс(т) ‘без роп та ња 
ићи кроз живот не тешко ће’. – Ништа не 
вре ди кука ти, мора да носиш свој крс, то 
ти је што ти је. 
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носо ња м ‘човек вели ког носа’. – Бијо 
неки Раде па га спо ра ди вели ког носа кои 
је имо про зва ли Носо ња.  

ноћ ноћи ж. – Има ла сам тешку ноћ 
каку одав но нисам; ║ ноћас прил ‘непо -
сред но про шле ноћи’. – Ноћас сам се 
натре ско и за ону тамо неђе љу; ║ ноћа -

ске прил ‘ноћас’. – Заслу жио је чиле, Бог 
да му душу про сти, да га ноћа ске ја подво -
рим, нако з-душе; ║ ноћа шњи -а -е ‘који 
се одно си на прет ход ну ноћ’. – Никад 
нећу забо ра ви ти ноћа шње весе ље, пје ва -
смо, бра те слат ки, до-пред-зору; ║ ноћу 
прил ‘током ноћи, ноћу’; в. про че шља ва -
ти; ║ ноћом  прил ‘и с т о ’ .  – Од ђеце 
која ноћом ски та ју, а дањом спа ва ју не 
надај  се  да  ће  поста ти људи; в. врај ла; 
║ ноћи  прил ‘и с т о ’ ; в. гроб, покри ва -
ти, црв. 

ноћ је ва ти ноћ је вам несв ‘ноћи ва ти’; 
в. мисир ка. 

ноћу рак -рка м бот ‘укра сна биљ ка 
Mira bi lis’. – Ноћу рак је мло го љеко вит а 
и нао чит. 

нуда  прил  ‘ону да,  оним прав цем’;  
в.  свлак; ║ нуди је  прил  ‘и с т о ’ .   – От-

куд знам  куд  су  нау ми ли, одо ше  нуди -
је мало при је;  в.  отр је ти,  отер су ме,   
пуца ти. 

нуди ти нудим несв ‘пози ва ти госте, 
намер ни ке, да поје ду, попи ју’. – Не шће -
до ше да вече ра ју, но се сне би ва ју, а она 
иг нуди ла нако з-душе; ║ нут ка ти -ам 
несв дем. – Баба нас стал но нут ка ла да 
пој де мо oво и oно, а ми кад неће мо она 
вели нуђен ко чашћен. 

нужда ж ‘вели ка потре ба, нео п ход -
ност’. – Кад чое ка нагна нужда, мора д-
иде да иг моли. 

нужник м ‘кло зет’. – Нужник се пра -
ви јо ван авли је, у-башчи, ал није било 
дале ко ако пођеш на вре ме. 

нула ри ца ж 1. ‘меко, нај фи ни је пше -
нич но бра шно’. – Мутве но бра шно ти је 
нај сит ни је, нула ри ца; 2. ‘маши ни ца за 
шиша ње до гла ве’. – У про ље ће нас оши -
ша ју на нула ри цу па нам гла ве дођу ко 
тикве пеце. 

нуме ра ж ‘број’. – Туј иско ши воло -
ве, па оде да тра жи кон ду ре за сестру 
Ружи цу, баш oну нуме ру што му е мај ка 
накри чи ла.
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њак м ‘мага ре ћа рика’. – Оно Сата ри -
но мага ре почи ње да њаче, ал ће још мора -
ти да веџ ба: њак му још сла ба шан.  

њака ти њаче несв ‘огла ша ва ти се, гла -
са ти се као мага ре’. – При чо отац Геор ги -
је како е неки калу ђер при ја ви јо мили цај -
цу да е неки ками он нале ћо и уби јо 
магар ца кои је њако на путу и да може 
неко да нале ти и да настра да, а oвај га 
пита је ли му очи то опе ло – ал ни калу -
ђер не оста дужан па ће рећи: нај пр во сам 
дошо да јавим њего вој род би ни. – Мага -
ре ти, бла го ђеду, њаче, коњ рже и њишти, 
во риче, бик буче, овца бле ји, коза меке -
ће а свињ че гури че, ски чи, грди и рок ће 
или грок ће. 

његов ски прил ‘по њего вом, на његов 
начин’. – Он ти само ћера по његов ски, 
не вре ди му гово ри ти; в. задри бан да, ћут -
ка ти. 

њедра ж мн ‘гру ди, прса’. – Пје ва ше 
весе ли Или ја: саче кај ме годи ну / каже 
цура мала / кад пора стем даћу ти / срце 
из њеда ра.  

њеј зин -а -о ‘који при па да њој, њен’. 
– Ја и моја јетр о ва смо се сла га ле ко сестре 
рође не и тако е она вас пи та ва ла њеј зи ну 
и ја моју ђецу, и еве ти дањ данас се сла -
жу ко да иг је јед на мај ка роди ла. 

њен ски прил ‘на њен начин’. – Лов ци 
је зову дро пља, а баба њен ски – дивља 
ћур ка. 

њиа ти њишем несв ‘њиха ти, лелу ја -
ти’. – Чим видиш да ветрић поч не њиа ти 
лишће, знај да ће омо ри на да пре ста не. 

[њива] ж. – Поо ра ли смо и повла чи ли 
њиву, чим про ђу Мла ден ци ћемо да сије -
мо; ║ њиве так -тка м ‘мала њива’. – Више 
роди у оном њивет ку, у Пито ма ча ма, него 
у оној вели кој њиви горе нак у-брду; в. 
крчи ти; ║ њиве ти на ж аугм. – Голе ма она 
њиве ти на у-Бара ма, не-мош ваздан д-
ишће раш врсту; ║ њиви ца ж  дем ‘мала 
њива’. – Искр чи јо тајо онај шума рак у 
Радо ви ни и испа ла њиви ца не мож бити 
боља; ║ њив че -ета с хип ‘њиви ца’. – Не 
би дао оно мое њив че у луци за по села; 
изр. у дну њиве  ‘дого во ри ти се на почет -
ку посла’. – Оба ве зно се, ђецо, кад с неким 
мај шта послу е те, погод те и здо го вор те у 
дну њиве, уна пред, гла сно и јасно,  да не 
би, не дај Боже, потље има ли реч и да не 
дође до каке замер ке. 

њин -а -о ‘њихов’. – Њина лива да оста 
непо ко ше на; ║ њин ски прил ‘на »њихов« 
начин’. – Ови ће ништа ци све то њин ски 
д-ура де.  

њиска ж ‘при гу ше ни глас коња’. – Кад 
смо кре ну ли у сва то ве, пуче пушка и наста 
њиска коња, а енђе запје ва ше. 

њишта ти -и несв ‘гла са ти се, огла ша -
ва ти се њиском’. – Поче Ацко, кад смо 
про ла зи ли поред задру жне шта ле, да 
њишти, а отуд зац за ше коњи. 

Њ



њоњо -а м ‘сла бић’. – Није ти он поте -
га лац, ма јок бре, оби чан њоњо. 

њуши ти -им несв ‘осе ћа ти носом, 
мири са ти’. – Кер њуши по тра гу и ишће -
ра зеца вамо пре да нас. 

њушка ж ‘пред њи део гла ве којим 
сви ња рије земљу’. – Све живо раз ро ва -
ше њушка ма, те мора до смо да им уда ри -
мо брњу шке. 

њушка ло с ‘шпи јун, пот ка зи вач, који 
клевета код власти имајућих’. – Оно удба -
шко њушка ло ćело до нашег аста ла, нару -
чи ло каву и бак сем чита нови не, а вамо 
се сав пре тво ри јо у уво. 

њушка ти -ам несв ‘зави ри ва ти у 
забра ње не ства ри’. – Њушка он шта ко 
ради по селу па после иде у Удбу те вата 
мушту лук.
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оба би ња ти се -ам се св ‘поро ди ти се’. 
– Оба би ња ла се Рани са вље ва уну ка, 
номад очи Ваве де ња. 

оба би ти (се) -им (се) св ‘поста ти баба’. 
– Бог ме, Гоцо, ти се оба би у три јес осмој. 

оба ви ра ти -е несв ‘почи ња ти вре ти’. 
– Ан мено млје ко поч не д-оба ви ре, опје -
ни га и раз ли у кар ли це; ║ оба вре ти оба -
вре св ‘про кљу ча ти, про вре ти’. – Оба вре -
ла е сар ма, сад је пову ци у-крај нек се 
крч ка; в. шер па. 

оба гља ви ти -им св ‘оште ти ти прсте 
руку или ногу’. – Није ни чудо што е оба -
гља ви јо, цео вјек је ради јо с ала ти ма и 
кое ка ким маши на ма, а вољо да цуг не. 

обаг на ти -ам св ‘поте ра ти нао ко ло’. – 
Обаг нај коње нао ко ло да не повр ља ју 
ђете ли ну; ║ обго ни ти обго ним несв ‘тера -
ти око ло’. – Стал но смо обго ни ли сто ку 
изнад њива, да не напра ви мо каку ште ту. 

оба гри ти -им св ‘морал но поср ну ти, 
поста ти багра’. – Он ти је оба грио дав но 
и-дав но, но се само пра ви јо да е бак сем 
добри чи на те нас иску ша во и цин ка ри јо. 

обад м зоол ‘инсект из пор. Taba ni dae 
који напа да гове да’. – Кад обад ује де гове -
че, оно подиг не реп и поч не да трчи у 
тру пац, ниђe га сти ћи не мош кад се тако 
раз о ба да, а пође кад узбу ни и дру гу сто ку 
па јур ну сва ко сума ну та. – Одјам пут се 
он, нако у-сну, штрец ну ко да га љошти 
обад. 

оба да ти се -ам се 1. ‘трча ти бра не ћи 
се од оба да’. – Поче ше гове да да се оба -

да ју, ниђе иг сти ћи не мош; 2. ‘реа го ва ти 
нер во зно’. – Оба да се поп ко да си му 
баци јо соли у-очи кад су му рекли како 
си ти смео да сру шиш наш ико но стас, 
срам те било, није то твој мираз, но су то 
наши ђедо ви начи ни ли; ║ оба да ње с гл. 
им. ‘јур ња ва гове да од напа да оба да’. – 
Кад је поче ло оба да ње, ништа смје шни је 
није било, сто ка поди гла репо ве и лети, а 
он потр чи за њима, свр зе се и пане кол ко 
е дуга чак. 

оба два оба дви је оба двое ‘оба’. – 
Реши мо д-иде мо, оба дви је, да иг тра жи -
мо од-куће до-куће. – Не може оба двое 
тебе, но јед но ти, а дру го сеја. – Оба двое 
ђеце доби ло боги ње; изр. Бије из оба дви -
је; ║ обадвоjица ‘и један и дру ги, оба’. – 
Оба дво ји ца исте годи не одо смо у-вој ску, 
мене шину на Вис код уста ша, а њега у 
Бохињ ску Белу код Јане за. 

оба ли ти оба лим св ‘обо ри ти’. – Очи 
Ђур ђе вуд не пад не киша с ветр ом и оба ли 
ђете ли ну диби дуз, поле гла ко даска; ║ оба -
љи ва ти оба љу ем несв ‘пре ту ра ти, оба ра -
ти’. – Поче ше бико ви бука ти и оба љи ва -
ти пла шће, једва иг ода гна смо. 

оба ме сти -етем св ‘оме сти, оне мо гу -
ћи ти’. – Шће до смо да жње мо у поне дјо -
ник, ал нас киша оба ме те; ║ оба ме та ти 
оба ме там несв ‘сме та ти’. – Немој де те ми 
оба ме та ти ђецу, нек напи шу задат ке. 

оба ми ра ти -ем ‘кочи ти се, трну ти’. – 
Згод но Или ја поче д-оба ми ре, а ми га 
трља ли, једва га отко чи смо нека ко; ║ оба -
мр је ти оба мрем св ‘упла ши ти се, пре па -
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сти се’. – Кад прну фазан из тра ве, оба -
мр јек жива.  

обал обла -о ‘кру жан, зао бљен, окру -
гласт’. – Ми смо ти из-обла спре ми ли 
рого ве на ону гра ђе ви ну. 

оба шка прил ‘посеб но, свак за себе’. 
– Одо ше мили моји куд кои, сад оће сва -
ка вашка оба шка. в. башка. 

обго ни ти в. обаг на ти.                           
обда ни ца ж ‘вре ме рада од јутра до 

мра ка’. – Дугач ка обда ни ца у ово љет ње 
вре ме и није ни чудо што е народ изу ми -
јо ону: дуга дана код зла госпо да ра; ║  
обда ни це прил ‘истог дана, током јед ног 
дана’. – Док је бијо мла ђи, он ти обда ни -
це оде у Бре зо ви це и вра ти се.  

обдр жа ва ти -ржа вам несв ‘одр жа ва -
ти нешто у нај бо љем ста њу’. – То што е 
отац с муком обдр жа во син је лако разо -
ри јо; ║ обдр жа ти обдр жим св 1. ‘одр жа -
ти, сачу ва ти’. – Они су испу ни ли очев 
ама нет и обр жа ли кућу и има ње за при -
мер. – Мораш добро да зап неш д-обдр -
жиш кућу и кући ште, да сачу ваш ама не -
те и бла го сло ве ђедо ва сво јиг. – Није 
ласно ску ћи ти, а, мешчи ни, још је теже 
обдр жа ти оно што си зако пи шти јо, мораш 
стал но да се бориш и радиш. – Бор те се, 
ђецо, д-обдр жи те кућу и има ње, гро та би 
било да пот пу шти те, наши ста ри су сила 
муке виђе ли док су ску ћи ли; 2. ‘обу зда -
ти, савла да ти’. – Ува ти јо пра се, а оно се 
гица, не може ласно да га обдр жи, док му 
Јеро ти је не уда ри брњу шку; ~ се -им се 
св ‘опста ти’. – Једва се обдр жа смо у оном 
мете жу  и зулу му.  

обез бе да ж ‘обез бе ђе ње,  јем ство, 
гаран ци ја; оси гу ра ње од незго де’.  – Дошо 
од мене да тра жи обез бе ду, а јок од оца, 
стри че ва, уја ка. – Кад бунар џи је копа ју 
бунар, нај ва жни је је да добрим крче ла ма 
и даска ма напра ве обез бе ду, јел никад ти 
не знаш кад би она оба ла могла да се сру -
чи на њиг. 

обез ви ја ти -ам св ‘бла го губи ти свест’. 
– Ваздан сагнут по овој вру ћи ни купик 
ком пи ре, згод но обез ви јак; в. лока ти. 

обез во љи ти обез во љим св ‘поста ти 
без во љан, оне ра спо ло жи ти се’. – Начи -
сто сам нешто обез во љи јо, неке јаде 
ништа ми се не мили; в. отро ма ви ти, раз -
мр да ти. 

обез ду ва ни ти -ува ним св ‘оста ти без 
дува на, цига ре та’. – Дај де ми, Жар ко, јед -
ну да запа лим, обез ду ва ник. 

обез ду ши ти -им св ‘оста ти без душе, 
изгу би ти душу због неког беш ча шћа’ . – 
Кажу кад човек огре зне у беза ко ње, он 
ондак обез ду ши, сагу би душу; није џабе 
гово ри ла мај ка Јевро си ма: боље ти је изгу -
би ти гла ву него сво ју огр је ши ти душу. 

обе зна ни ти се обе зна ним се св ‘оне -
све сти ти се’. – Ништа не знам шта би са 
мном, само се одјам пут обе зна ник, ко да 
ме нека сила успа ва; в. сло ши ти се; ║ 
обез на њи ва ти се -ању ем се несв пре ма 
обе зна ни ти се. – Поче ше се јед но по јед -
но пиле заво ди ти и обез на њи ва ти.  

обез о ру жа ти -ам св 1. ‘раз о ру жа ти’. –  
Поче Џуџа, бак сем, да вади кубу ру, ал га 
Сре тен звек ну песни цом па кад паде, он 
га обез о ру жа; 2. ‘обо ри ти, обе сна жи ти 
дока зе за одбра ну’. – Кад му рече да га е 
виђе ла ш њом, туна и туна, тако и тако, 
сво им рође ним очи ма, он, нако обез о ру -
жан, нема де куд, па вели: Добро, бре, 
жено Бож ја, зал ти више веру еш тво им 
очи ма но мене?  

обе зу би ти -им св ‘оста ти без зуба, 
бити кре зав’. – Обе зу би јо весе ли Бошко, 
ниђе јед ног зуба нема, ко тица мож д-еде 
само оно што е чор ба сто; ║ обе зу бљи ва -
ти -убљу ем несв пре ма обе зу би ти ‘губи -
ти зубе’. – Пред пола зак у шко лу поче 
обе зу бљи ва ти и кад дође јесен, он би кре -
зав ко тица. 

обез у ми ти обез у мим св ‘изгу би ти 
разум’. – Боље је чове ку д-умре но д-обез -
у ми. 
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обер  м ‘кре ста (о петлу)’. –  Зацр ве -
ње ли му се обра зи ко пјев цу обер. 

обес кр ви ти -им св ‘оста ти без крви’. 
– И кад су они оćе кли бут ку Мило ва но вој 
јуни ци, она, весел ни ца, на три ноге, ричу -
ћи, одге ља нани же и кад је обес кр ви ла, 
пане и црк не; ║ обес кр вљи ва ти -рвљу ем 
несв пре ма обес кр ви ти ‘посте пе но оста -
ја ти без крви’. – Кад су јуни ци оćе кли бут -
ку, она поче обес кр вљи ва ти и нај по тље 
црче. 

обе смр ти ти се обе смр тим се св ‘обо -
жи ти се, заслу жи ти живот веч ни, поста ти 
бесмр тан’. – Сва ком је дано да се живо -
том бори д-уви ђе у рај, да се обе смр ти.  

обе ти на ж ‘сео ска сла ва, заве ти на, 
лити је’. –  Па кад за обе ти ну кре чи мо 
кућу, ми све окре чи мо и оне облут ке спо -
ред башчи це с цвје ћом, па ти је то мили -
на јед на погла ти. 

обе ти но ва ти -уем несв ‘спро ве сти 
обе ти ну’ – Обе ти но ва ли смо, не може 
љеп ше бити, бија ше нам се иску пи ла пуна 
кућа гости ју. 

обе ћа ва ти обе ћа вам несв несв ‘дава -
ти обе ћа ње, оба ве зу’. – Никад немо обе -
ћа ва ти, нити се заве то ва ти ако ниси сигу -
ран да мош д-испу ниш. – Обе ћа ва ли му 
брда и доли не док им је тре бо; ║ обе ћа ти 
-ам св ‘оба ве за ти се, заре ћи се’. – Обе ћо 
тајо да нас води на вашер о Или нуд не;  ║ 
обе ћа ње с; изр ~ лудом радо ва ње ‘упо зо -
ре ње да се не веру је у обе ћа ња’. – То што 
ти је он обе ћо мош д-ока чиш мач ку о реп: 
обе ћа ње лудом радо ва ње, д-изви неш; ~ 
се ‘зару чи ти се, при ста ти на уда ју. – Обе -
ћа ла се Жељ ко ва ћер ка Јана, на јесен ће 
да свад бу ју, с Бож јом помо ћи. – Она му 
се обе ћа ла још лањ ске годи не 

обе у ти ти се обе у тим се ‘оне ра спо ло -
жи ти се, убле де ти’. – Нешто ми ђедо у 
пото ње вре ме блјед но и сав се нешто обе -
у ти јо. 

обе у ши ти -и сe ‘ола ба ви ти; изгу би ти 
функ ци ју’. – Обе у ши ла ми се брњи ца, не 

могок да заков чам кон ду ру па ми сад 
шлам ће. 

обе ше њак м ‘вра го лан, неста шко, 
ман гуп чић’. – Наи ђо ше они обе ше ња ци 
из-шко ле и опе ље ши ше ми тре шњу, ај што 
су е обра ли, то да им човек ала ли, ал што 
искр ши ше воли ко гра ње. 

обеш ча сти ти обеш ча стим св ‘нане ти 
сра мо ту, осра мо ти ти (мана стир, кућу, 
девој ку)’. – Он ти је обеш ча стио наку 
ђевој ку и потље јој окре но леђа, да зна он 
кол ко е тешка кле тва ђево јач ка, не би се 
игро са живо том. 

оби гра ва ти оби гра вам несв ‘наме та -
ти се, тру ди ти да се нађе у нечи јој бли зи -
ни; пока зи ва ти посеб но инте ре со ва ње’. –  
Бог ме он ти оби гра ва око Дра ги ши не уну -
ке има дви је годи не, да л ће да е пре ва ри, 
кој зна; ║ оби гра ти -ам св ‘обле те ти око 
нече га, оби ћи око ло’. – Оби гро је он до 
под не сва ку кућу. 

оби ја ти оби јам несв ‘кида ти, зала ма -
ти’. – Те око пај, оре жи, оби запер ке, стал -
но има посла; в. запе рак; изр. ~ туђе пра -
го ве  ‘сели ти се често’. – Цео живот оста 
д-оби ја туђе пра го ве  и д-иде од неми ла 
до недра га; ║ оби ти се оби је се св ‘неста -
ти (обич но о тра ви за испа шу’. – Мало 
суво ви ца, а и пови ше сто ке, оби ла се тра -
ва, мора ће мо ско ро, ако не пане киша, д-
изго ни мо сто ку у брсти ну, нави ше у-пла -
ни ну; изр. ~ о гла ву ‘има ти, сте ћи тешко 
иску ство’. – Како не би знао кад му се кој 
зна кол ко пута оби ло о-гла ву. 

об је ље ти објелим св ‘забе ле ти (се)’; 
в. гра дљи ка, испа ли ти. 

обје сан -сна -о ‘сило вит, наси лан, који 
све реша ва на силу’. – Кад је бијо млад, 
није ода-њега има ло обје сни јег мом ка, 
виђи га сад како е шљо но, ко ушти пак; 
изр. Силан и обе сан. 

оби ла зи ти (се) -им (се) несв 1. ‘ићи 
изда ље’. – Кад су се посва ђа ли, гле да ли 
су да се не сретe и на дале ко се оби ла зи -
ли; 2. ‘посе ћи ва ти се’. – Они су се оби ла -
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зи ли сва ки дан, а ако се три дана нису 
виђе ли, пита ли су се да се неко нешто 
није наљу тио; ║ оби ћи оби ђем св ‘поћи 
нао ко ло’. – Кад поп мла ден ци ма тури кру -
не на гла ве, они потље за њим тре ба да 
оби ђу око цели ва о ни це три пут; изр. Оби -
ла зи коно киша око Кра гу ев ца. 

оби ље жа ва ти -ежа вам несв ‘ста вља -
ти белег’. – Они су оби ље жа ва ли овце да 
се зна де које су чије кад се поме ша ју у 
паши; ║ оби ље жи ти -им св ‘ста ви ти 
белег’. – Оби ље жи ли смо међе, ђе гој је 
гио ме тар поби јо кочић, ми смо туј нак уко -
па ли каме но ве међа ше. – Вика ше баба 
Зор ка:  чувај те  се,  ђецо,  оби ље же ног 
чое ка. 

оби сну ти се -нем се св ‘ока чи ти се, 
обе си ти се’. – Кад је пошо у рат, ћер ки ца 
му се оби сну ла око-вра та, а њему сузе 
поле ће ше.  

оби чај м. – Дру го вре ме дру ги оби ча -
ји. – Знаш како су гово ри ли наши ста ри: 
боље да неста не село но оби чај у селу. 

обја ти обја шем св ‘опко ра чи ти; поја -
ха ти, обја ха ти’. – Није лак каме но ре зач -
ки посо: обја шеш рипу кад изгри ја ва сун -
це и ако е узи даш у зала зак, добар си; ║ 
обја ши ти -им св ‘и с т о ’ . –  Нође ти он 
обја ши коња, нако без седла и узде, ува ти 
се за гри ву и нагна га у галоп. 

обла зну ти -не св ‘»про кли за ти«, оште -
ти ти навој пре ви ше га зате жу ћи’. –Шћа -
ди јаг да при ша вим јаче онај мутер, ал не 
вре ди, обла зну.  

[облак] м. – Наи ђе облак од Овча ра, а 
Милан че запје ва: ој обла че, немо на копа -
че; ║ обла чак -чка м дем. од облак. – Ниђе 
јед ног облач ка; ║ обла чи на ж ‘облач но 
вре ме’. – Бија ше обла чи на, ал сре ћом не 
би кише, те око па смо вино град ола ко; ║ 
обла чић -ића м дем. – Наи ђе обла чић, 
про ћи ће. 

обла ча ти се -а се ‘навла чи ти се (о 
обла ци ма)’. – Поче се обла ча ти, а ми пој -
тај да нам киша не раз гр ди пла ште ње. 

облач нос -сти в. обла чи на. – Не би ја 
коси јо ђете ли ну док начи сто не про ђе ова 
облач нос, јазук би бијо да поки сне. 

обле ди ти -и св ‘зале ди ти’. – Видим да 
е баса мак обле ди јо и да е шљи га во и само 
што зау стик да јој рек нем, она изви тли, 
паде и сло ми ногу; в. шља ка. 

обле па ж ‘мате ри јал којим се нешто 
обле пљу је’ в. обле пи ти (в. сл. 101/1, стр. 
601).  

обле пи ти обле пим св пре ма обле пљи -
ва ти. – Моро си то д-обле пиш бла том јал 
баље гом и д-окре чиш; ║ обле пљи ва ти -
епљи вам / -епљу ем несв ‘лепи ти’; в. трм ка. 

обли за ти обли жем св ‘пре ћи врхом 
јези ка пре ко уса на или неког папи ри ћа’. 
– Кад натр па дува на, он онај папир смо -
та, обли за јези ком и запу ши; ║ обли зи ва -
ти (се) -изу ем (се) несв ‘јези ком лиза ти 
усне, папир цига ре те’. – Она врца се обли -
зуе, ко мач ка у вебру а ру кад врти репом; 
║ обли зну ти се -нем се ‘јези ком пре ћи 
пре ко уса на у жељи да се нешто поје де’. 
– Кад је углед но како се јаг ње окре ће на 
шиљ ку, он се обли зне ко маче кад углед -
не вру ћу варе ни ку. 

обли зни ти се обли зни се св ‘доне ти 
на свет бли зан це’. – Кад гој се која овца 
обли зни ла, даво сам алва лук. 

обли ца ж ‘обло дрво’. – Од они јег 
обли ца смо начи ни ли засо ни це. 

обло вак м ‘бал ван, тру пац’. – И ми ти 
оне обло ва ке на вла ци изву че мо горе на 
пут и туј нак после с пали ја ма нако тр ља -
мо на-кола. 

обло ви на ж ‘труп ци, нео бра ђе на гра -
ђа у облом ста њу’. – Изву ко смо ону обло -
ви ну спо ред пута, па ћемо вата ти зго ду 
д-оће ра мо на стру га ру. 

облу так -тка м ‘окру гао угла чан 
камен чић из водо то ка’. – Наку пи смо ми 
у-рје ци облутака пуне џепо ве, то нам 
џеба на за праћ ке. 

обљу та ви ти -ута ви св ‘поста ти бљу -
тав (о непо со ље ном јелу)’. – Ма кад не 
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посо лиш јело, оно обљу та ви, није ни за 
шта, мош мир не душе да га бациш за-про -
шће. 

обна ро до ва ти -уем св ‘раз гла си ти, 
обзна ни ти’. – Обна ро до ва ли су да ће да 
им се удае Јана и да ће да бид не свад ба 
на-есен. 

обне ви ђе ти -дим св ‘поста ти сла бо -
вид, дели мич но осле пе ти’. – Кад бија ше 
при-кра ју живо та, обне ви ђе ђедо Дра ги -
ша, не мога ди ја ше ласно да рас по зна ђецу 
док им не чуе аваз; в. обр ла ти ти.  

обне зна њи ва ти се -ању ем се несв 
‘пада ти у несвест’. – Бојим се за њу: често 
се обне зна њуе, а неће д-иде док то ру.   

обне ра ди ти се -ера дим се св ‘оле њи -
ти се, пре ста ти ради ти’. – Згод но се овај 
народ, за њине вла да ви не обне ра ди јо и 
про јол па зи јо, сви би шће ли неке тран ге 
вран ге, нико бре да поту ри леђа, ма нај -
го ре што ће с нера дом д-отру ју мла деж, 
бок те виђо сами. 

обник ну ти -не св ‘лепо нићи, изни -
ћи’. – Про шо сам поред твое њиве у Алби -
ће ви ни, обни кла ти пше ни ца ко чет ка, не-
било уро ка; ║ обни ћи -кне св ‘и с т о ’ . – 
Обни кло, вала Богу, на-љепо ту; ║ обни -
ца ти -ниче несв пре ма обни ћи, обник ну -
ти. – Поче ло згод но д-обни че, а киша 
пала баш ко да нас је пита ла. 

обноћ прил ‘пре ко ноћи, у току ноћи’. 
– Кад виђа смо да ће да зава ли шоде ра, 
обноћ  сам,  с  коњи ма,  пра ви јо туру 
шоде ра  с  Мора ве,  па  ćутра дан   мје -
шаш бетон  мај сто ри ма; в. нава та ти; 
сили ти се. 

обо га ти ти се -им се св ‘сте ћи име так, 
богат ство’. – Није се он обо га ти јо од вру -
ћи кола ча, но није суши јо кошу љу годи -
на ма, ни он ни чељад му, знаш како веле: 
у Ради ше доста бише. 

обо гу об. у изр ~ дви је. – Не зна ни 
обо гу дви је; в. ћуски ја, уми сли ти.   

обо дри ти -им св ‘охра бри ти’. – Ова 
влас ти је неком мај ка а неком маћа, за 

исту ствар неко ће у апс, а неко ће још 
бити обо дрен да тако наста ви и диље. 

обо јак обој ка м ‘комад топле тка ни -
не, нај че шће сук не не, која се ста вља у 
обу ћу ради уто пља ва ња’. – Ондај ти обу -
ћа била мизер на па смо зими тура ли сук -
не не обој ке; изр. Ком опан ци, ком обој ци.  

обор обо ра м ‘гра ђе ви на за сви ње, сви -
њац’. – Веру еш ли ти да е мој отац спа во 
у обо ру, стра жи јо, кад тре ба крма ча да с-
опра си, вели: јазук би било д-уда ви неко 
пра сен це. 

обо си ти обо сим св 1. ‘поде ра ти обу -
ћу’. – Биле су то тешке годи не, пам тим 
кад смо обо си ли, а нисмо има ли пара да 
купи мо нову обу ћу; 2. ‘оста ти без пот ко -
ви це (о волу или коњу). – Обо си јо ми 
шаро ња у пред њу десну ногу, морам да 
га ћерам у пот ки вач ни цу. 

обрав нит -а -о ‘раван’. – Кад сиђе мо 
низ пла ни ну, доље ђе је обрав ни то, винт 
не пипа мо ко да се не ваља; в. слог. 

обрав ња ти -ам св ‘порав на ти’. – 
Земај ле нам авли ја није била вако обрав -
ни та, тек вамо кад су при сти гла ђеца, ми 
смо горе копа ли и пре го ни ли земљу нани -
же док нисмо обрав ња ли. 

обра да ж ‘обра ђи ва ње, пре ра да’– 
Липо во и оро во дрво су поде сни за обра -
ду; ║ обра дљив -а -о ‘који се да лако обра -
ђи ва ти’. – Сво му има ње лако рад но и 
обра дљи во, ни јед на пар це ла му није 
прла дљи ва ни каме ни та. 

обра да ва ти -ада ва несв а. ‘сви ла ти, 
раз ви ја ти »сви лу« на врху куку ру зног кли -
па’. – Поче ло жито згод но д-обра да ва; б. 
‘доби ја ти бра ду’ (о деча ку-пубер те тли ји). 
– Раз ра сто се, само што није обра да ви јо, 
већ му се пома ља ју дла чи це, по лицу, нако 
ко папер је.  

обра ди ти обра дим несв ‘ура ди ти све 
пољо при вред не посло ве’. – Они никад 
нису оста ви ли ни сто пи цу земље да е не 
обра де; ║ обра ђи ва ти -ађу ем несв пре ма 
обра ди ти. – Ми смо све наше пар це ле 
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обра ђи ва ли, никад нисмо дозво ли ли д-
оста не нео бра ђе но да се зако ро ви. 

образ обра за м 1.  ‘лице’. – Кад је пито 
да л би пошла за њега, њој пору ме ње ше 
обра зи ко бул ке. – Зару ме ње ли јој се обра -
зи, види се да има ђево јач ки стид; 2. ‘част, 
досто јан ство, поште ње’. – Вели ђедо како 
е бого мољ ци ма Вла ди ка Нико лај гово ри -
јо: обра зо ван је онај кои има образ; изр. 
Вода све опе ре сем црна обра за; ║ обра -
зли непр ом прид ‘који држи до части 
(обра за), уви ђа ван, скро ман, нена ме тљив’. 
– Човек тре ба да бид не обра зли, стал но 
нам је ђедо гово ри јо, ласно е, вели, бити 
брез обра за и нај ве ће бога ство ти је ово, 
па тури шаку на образ и зато, вели, док 
сте – нек сте; ║  обра шчић м дем; в. суза, 
шти па ти. 

обра ма ча ж ‘бла го закри вље на дрве -
на полу га за ноше ње тере та на раме ну’. – 
Упр тим, на обра ма чу, с јед не стра не кову 
са сиром, а с дру ге цегер с кај ма ком и јај -
ци ма и запу цам пре ко пла ни не у Чачак, 
сва ке пет ке. 

обра ста ти обра ста несв пре ма обра -
сти. – Ан запу штиш пар це лу, ома поч не 
обра ста ти у аврик и шишљак; ║ обра сти 
-е св ‘зара сти у коров, бити покри вен 
коро вом’. – При ча Милан Стан ков како е 
обра сла тра ва на Боги ће вом гро бу и вели: 
морам кастом д-одем с косом д-уљу дим 
чове ку веч ну кућу. 

обра ти обе рем св 1. ‘сабра ти пло до -
ве’. – Послу жи нас вре ме те обра смо и 

јабу ке и жито; 2. ‘издво ји ти масно ћу из 
мле ка, ски ну ти кај мак’. – Кода нас се сир 
пра ви од обра ног млје ка; изр. ~ (зелен) 
бостан ‘рђа во про ћи, зло доче ка ти’.  

обра ти ти се  обра тим се св 1. ‘поста -
ти вер ник, пове ро ва ти’. – Вала Богу обра -
ти јо се Слав ко и почо д-иде у цркву неђе -
љом, да сла ви и све ред но како доли куе; 
2.  ‘затра жи ти помоћ’ – Сло бод но се ти 
обра ти нашем Дра ги ћу за посо, само кажи 
да те опра ви јо чича Мило рад; ║ обра ћа -
ти се -ам се несв ‘осло вља ва ти’. – Кад се 
обра ћаш ста ри јем чове ку, осло ви га са 
»чико«, а ако е мло го стар, осло ви га са 
»ђедо«. 

обре ди ти обре дим св ‘учи ни ти нешто 
по реду’. – Обре ди ли смо све даће за покој 
ђедо ве душе и спо ди гли му спо мен; ║ 
обре ђи ва ти обре ђу ем несв пре ма обре -
ди ти. – Туј ти ми заćед не мо  у кава ну и 
поч не мо д-обре ђу е мо јед ну по-едну туру. 

обре жак -шка м ‘бре шчић, бре жу љак’. 
– Почо Вели зар да пра ви кућу на оном 
обре шку, изнад бре ста. 

обре збо жи ти (се) -им (се) св ‘поста ти 
без бо жан’. – Обре збо жи јо се народ, нит 
иде у-цркву, нит се Богу моли, ува ти ла га 
нека укта ни ја и моди ра ње, неће ово на 
добро изи ћи; ║ обре збо жен -а -о ‘који се 
одре као Бога, који је обез бо жен’. – Можда 
е то казна Бож ја боз тога што смо се 
исква ри ли: обре збо же ни вла да ри, обре -
збо же ни учи те љи, да-бок-сачу вај. – Обре -
збо же но цело поко ље ње, сем баба и ђедо -
ва, рет ко ког мош виђе ти да е побо жан. 

обре сти се -тем се св ‘наћи се, заде -
си ти се’. – Кад су Буга ра ши попа ли ли 
Бојо ви ће у Бре зо ви ца ма, наши су се уома 
обре ли тамо с воло ви ма и коли ма и пома -
га ли им да обно ве гра ђе ви не. – И ми ти 
се обре смо с оне стра не пла ни не кад је 
поче ла киша. 

обре ћи се обрек нем се св ‘обе ћа ти, 
заве то ва ти се’. – Обре кла се Јана Уро шу 
па ће, ако Бог да, нај е сен бити свад ба; ║ 

 67. ОБРАМАЧА 
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обри ца ти се обри чем се несв пре ма обре -
ћи се. – Рани је су се ђевој ке обри ца ле, па 
се у цркви огла ша ва ло да се та и та обре -
кла томе и томе, па ако когој има да при -
ја ви каку смет њу, да су крв но јал кумов -
ско сро ство да при ја ви све ште ни ку, сад 
јок но: оћеш ме, гољо – оћу те, дро љо. 

 обри са ти -шем св ‘очи сти ти пра ши -
ну, вла гу’. – Очи сла ве узме мо бре зо ве 
метле па обри ше мо и авли ју, и башчу и 
пут кроз окут њи цу; – Обри ши крпом 
астал, про су ла ђеца млје ко.  

обр ла ти ти -им св ‘при до би ти неког за 
сво ју наме ру’. – Немо да дозво лиш да те 
они обр ла те д-идеш за њима, сви су они 
исти, уда ри ла им влас у-гла ву па обне ви -
ђе ли начи сто, но у се и у свое кљу се. 

обр ну ти обр нем св ‘окре ну ти’. – 
Обрн де плек з-гиба ни цом да се јед на чи -
то запе че; изр. Окре ни, обр ни – немаш 
куд; ║ обр та ти (се) -ћем (се) несв пре ма 
обр ну ти (се)’. – Онај гор њи воде нич ки 
камен ти се обр ће дан-ноћ, зато се и каже: 
не стае ко воде нич ки камен; ║ обр та ње с 
гл. им. – Она рали ца ти је била на обр та -
ње, ш њом си мого д-ореш стра ном, кад 
ишће раш бра зду, ондак обр неш даску и 
рао ник и истим тра гом ореш, а бра зда се 
пре вр ће за оном мало пра шњом. 

обро нак -онка ‘стра на брда или пла -
ни не’. – На оброн ци ма Јели це пла ни не, 
ђе су земај ле били лознич ки вино гра ди, 
спо диг нут је мана стир Све тог Нико ле, а 
један ђедо с Веле са више Гуче ми реко да 
су ти вино гра ди некад били мана стир ски.1  

обр сти ти -и св ‘поје сти лист и мла де 
издан ке’. – Уишла коза у башчу и обр -
сти ла све што е дова ти ти могла. 

обр тај м ‘окре тај’. – Нама добар бунар 
бијо, девет обр та ја с вијо гла вом и кова 
дова ти до воде; ║ обрт ни -а -о ‘који се 
обр ће’; ~ јастук ‘део на пред њим запре -
жним коли ма који носи кана те’. – Бија гу 
ној нак под дудом кола без кана та и Крсто -
мир смо та обрт ни јастук, мал је вали ло 

да га рас па ли ш њим;  ~ клин  ‘метал ни 
клин око кога се окре ће обрт ни јастук’. –  
Кад под ма зу еш точ ко ве, под ма жде мено 
и винт и обрт ни клин. 

обр тањ -тња м ‘окре та ње, обр та ње’. 
– Доље под пла ни ном су људи има ли 
дола пе за навод ња ва ње и ондак упрег ну 
коња те он иде у-круг и пра ви обр тањ те 
се тако вода вади ла и зали ва ла њива. 

обрт њак м ‘метал на шип ка, клин који 
пове зу је пред њи трап и срча ни цу волов -
ских кола’. – Обрт њак ти слу жи да може 
да с-окре ће пред њи трап на заво и ци. 

обру ка ти (се) -ам (се) ‘осра мо ти ти се, 
пони зи ти се’. – Тако ти се Лујо, како га е 
ђедо звао, обру ка ко нико наш, кућу нам 
осра мо ти, ал даће Бог да дође паме ти. – 
Немо да се обру каш и д-иска љаш образ, 
бла го тају, ни за живу гла ву. 

обруч м ‘дрве ни или гво зде ни круг на 
точ ку, каци, буре ту, воде нич ком колу’. – 
Земај ле су обру чо ви на каца ма били дрве -
ни, сад јок, сви уда ра ју гво зде не (в. 16/3, 
стр. 56). 

обру ча ти -ам несв ‘поста вља ти 
обруч’. – Ене иг тамо, обру ча ју кацу; изр. 
Обру ча ли смо и веће каце ‘реша ва ли и 
озбиљ ни је про бле ме’; ║ обру ча ње с гл. 
им. ‘поста вља ње обру ча’. – Кад напра -
виш кацу, ондак  сла жеш дуге на дан це и 
ондак иде обру ча ње.  

обр шће ти обр стим св ‘завр ши ти 
бршће ње, обр сти ти’. – Ови лопо ви обр -

1  Проф. др Милош Радовановић у својој моно-
графији Просторни развој и архитектура чачанског 
подручја од средњег века до савременог доба  по-
тврђује истинитост горњег исказа позивајући се на 
повељу краља Милутина из које се види да је Краљ 
Повељом 1303-1304. г. манастиру Хиландару дари-
вао виноград у Лозници, а цар Душан својом Пове-
љом издатом 1355. потврдио поседе у Лозници дате 
манастиру Хиландару (Новаковић. С. Повеља краља 
Милутина, Законски споменици, Дипломатска ана-
лиза, ИЧ 18(1971), 431; Веселиновић А. Чачански 
крај у средњем веку, Зборник радова, Богородица 
градачка у историји српског народа у средњем веку, 
Чачак, 1993, 66). 
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шће ше народ ну заму ку ко Жуту ља калем; 
в. брсти ти. 

обу ва ти  се обу вам се несв ‘навла чи -
ти обу ћу на ноге’. – Нау чи ла баби на сре -
ћа и кућа да се сама обу ва;  ║  обу ти се 
обу ем се св ‘наву ћи обу ћу на ноге’. – Чек -
ни мено да се обу ем. – Обу кон ду ре на 
босу ногу, нату че шај ка чу и изи ђе. 

обу ва ти ти -им св ‘обу хва ти ти’. – Брес 
код Мили не куће нису могла д-обу ва те 
тро и ца људи, при ча се да му е пре ко чети -
ри сто ти не годи на. 

обу зда ва ти обу зда вам несв ‘сми ри ва -
ти, уми ри ва ти’. – Још мало док Шаро ња 
одве ћа, тешко ћемо га обу зда ва ти; ║ обу -
зда ти -ам св ‘савла да ти, сми ри ти; зау ста -
ви ти’. – Раз га ло пи ра ли се коњи, једва иг 
обу здак; в. дре но вак, про пе ти се. 

обу зе ти обу змем св ‘захва ти ти, спо па -
сти’. – Обу зе ла иг драт од ноли ке стра сти 
кад је гром гађо у багрен горе више-њиг; 
║ обу зи ма ти -ам / -мљем несв пре ма обу -
зе ти. – Земај ле је била мло го џазбе на, а 
сад је, каже, неке јаде почо обу зи ма ти 
неки кука вич лук.   

обуј ми ца ж ‘јачи гво зде ни круг, обру -
чић, наву чен на обли цу која се жели рас -
це пи ти да би се доби ла два њена кра ка’; 
в. про цјеп. 

обур ва ва ти (се) обур ва ва(м) (се) несв 
‘оси па ти се, одро ња ва ти се’. – Јеси ли 
виђо како е тамо бли зу јеврем ског пото ка 
поче ла да с-обур ва ва земља; ║ обур ва ти 
се -а се св. – И та ти се пар це ла, коју је е 
он спо мо ћу лажни јег ćедо ка доби јо судом, 
обу р ва и туј нак ти два њего ва уну ка 
награ и шу. 

обу ћа ж јд ‘ципе ле, чизме, кон ду ре’. – 
Ко е бијо бољег имов ног ста ња имо е сто -
е ћу обу ћу; ║ обу ћи ца ж дем; в. зам чи ца. 

овај ди ти се -им се св ‘сте ћи неку 
корист, вај ду’. – Мисли, пусник, да ће на 
таки начин да се овај ди, нема од-тог посла 
ништа. 

ован овна м зоол ‘муж јак Ovis ari es’. 
– Уда рио га ован, бог ме лежо три неђе -
ље; изр. Бој се овна, бој се гов на;  ║ овни -
на м аугм. од ован. – Зави тла ва ли Срећ ка 
кад се вра ти јо у село да живи, како е бак -
сем пје во: Овце мое, вра ћај те се тору / 
овни на вам иде на мото ру;  ║ овнић -ића 
м ‘мла дун че овце мушког пола’. – Оди, 
бла го баби, да видиш: обли зни ла нам Сига 
два овни ћа, виђи каки су ко јај це јај це ту; 
║ овни ћак -ћка м ‘и с т о ’ .  – Ноћас смо 
доби ли још три овнић ка; ║ овнуј ски -а -о 
‘који је од овна, који се тиче овна’. – Кад 
бија смо оно мад на свад би нај до смо се, ко 
у оној пје сми, меса овнуј ско га и напи смо 
вина руј но га; в. закр ва ви ти, руј. 

овар ба ти ова р бам св ‘обо ји ти’. – Ми 
на Вели ку субо ту овар ба мо пуну кота ри -
цу јај ци за Вас крс. 

овда шњи -а -е ‘дома ћи, месни’. – Ово 
ти је, куме, наш овда шњи учи тељ, он ти 
је смје ни јо Мрда кад је оти шо у пен зи ју. 

ове шча ти -ам св ‘заста ре ти, изо би ча -
ји ти се’. – Ове шча ли они добри ста ри оби -
ча ји, сад нема да видиш лити је кроз село, 
нити ску по ве о обе ти на ма; в. изве шча ти. 

ови за ти се -ам се св ‘доћи себи, учи -
ни ти свесним`. – Мешчи ни да нема од нас 
ништа, ако се ова ђеца не ови за ју. 

ови ја ти -јем св ‘пре си па ти пасуљ из 
виси не на ветру да би се одво ји ла пле ва 
од зрне вља’. –  Ајде д-ови је мо пасуљ кад 
је вако ведро а дува ветар, не може љеп -
ше бити. 

овин гер м ‘офин гер, веша ли ца за оде -
ло’. – Није рани је било овин ге ра ко-во 
сад, но смо качи ли одје ло на чивлу ке. 

ови ра ти ови рам (не)св ‘откри(ва)ти’; 
в. пре ме ти ти, пућ ка ра ти. 

ови ћак -ћка м ‘нешто мало, сићу шно, 
пре ма ло’. – Ми ти бог ме пој до смо оног 
пече ног пјев ца, не оста де ни овић ка. 

ови цир -ира м ‘офи цир’; в. кар та, 
стра жар. 
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ово иц ки -а -о ‘ова ко мален’. – Ма 
нема шта да видиш, дошло ово иц ко, не 
мош ласно  да г-углед неш; ║ ово и шни -а 
-о . – Нема ни за шупаљ зуб, ово и шно; ║ 
ово ли чач ки -а -о  ‘ово ли ко вели ки’. – У 
они дан пад не ово ли чач ки снјег, нисмо 
могли без лопа те да се про би је мо до-шта -
ле  и  дрвља ни ка; ║ ово ли шни -а -о в. 
ово иц ки.  –  Жито  му  се  јаком  пома ља 
из  земље,  ово ли шно, нема  шта  да 
видиш. 

овра ти ти овра тим св ‘окре ну ти у 
супрот ном прав цу’. – Кад ишће ра мо бра -
зду до кра ја, ондак овра ти мо на дру гу 
стра ну, ода кле смо дошли, па јопет тако 
ваздан; – Кад он вик не: »Овра ти, Беља«, 
воло ви сами овра те; ║ овра ћа ти -ам несв 
‘окре та ти (у ора њу, на врша ју)’. – Иду 
маом воло ви сами, ал кад овра ћаш, мора 
неко да иг пове де. 

овра ћај м ‘окре та ње у супрот ном сме -
ру (у ора њу, на врша ју)’. – Наши воло ви 
сами иду у ора њу, једи но на овра ћа ју мора 
неко да иг пове де. 

овр је ћи овр шем св ‘оба ви ти вршид -
бу’. – Није било лако овр је ћи и пше ни цу 
и раж за-дан, ал, вала Богу, иску пи се 
доста врши јо ца те нам пође за руком да 
то ота ро си мо. – Овро сам зоб, стр по сла -
му и сад сам миран што се ови јег стр ниг 
жита тиче. 

овр ка ти овр чем в. свр ка ти. – Кад смо 
се вра ћа ли са Сабо ра, бија смо оглад ње ли 
па кад смо наи шли путељ ком кроз пше -
ни цу на Кру ше вљу, ми овр че мо поне ки 
клас пше ни це па она зрн ца пој(е)демо, те 
мено уто ли смо глад. – Нава ди ли се ђаци 
кад иду из-шко ле пути ћом кроз пше ни цу 
да кида ју кла со ве па иг овр чу и она зрн ца 
једу. 

овр шак -шка м ‘врх дрве та’. – Од они -
јег овр ша ка и око ра ка зго то ви мо дрва ци 
за-зиму. 

овр ши на ж 1. ‘прва коли чи на сена или 
лисни ка са врха сто га’. – Овр ши ну и оду -

ши ну од-сје на смо кори сти ли за про стир -
ку, нисмо то пола га ли сто ци у јасле; 2. 
‘поко ри ца на џибри у каци кад пре ври 
воће’. – Овр ши ну џибре баца мо ил дад -
не мо сви ња ма д-искр ца ју кошчи це, то 
никад не тура мо у лам пек, дође кисе ло и 
мож д-упро па сти сву раки ју. 

овца ж зоол ‘жен ка Ovis ari es’; ║  
овчи на ж пеј аугм од овца. – Узјо гу ни ле 
се ове несне овчи не ђе се оби ла паша, не 
могу ласно да иг стиг нем; ║ овчи ца ж хип 
дем од овца.  – Сва ка кућа е земај ле има -
ла овчи ца, било ђеце кол ко ош, имо ко да 
чува, сад јок; в. тра ља ти; ║ овче ћи -а -е 
‘који је од овце, овчи ји’. – Овче ћи кај мак 
ти је ску пљи од тамља на, ал јес и добар, 
нема шта; ║ овчи -а -е в. овче ћи. – Овче 
ђубре је јако и ваља за башчи цу; ~ сир. – 
Пра ви ла е лика овчи сир, све иćе че сит не 
кри шке, мло го е добар бијо, још кад пре -
ври – да га туриш пред цара; мед. овче 
боги ње; в. осу ти.  

овче ти на ж ‘овчи је месо’; в. бут ка, 
коље ни ца, сви ње ти на; 

ога ра ви ти се ога ра вим се св ‘упр ља -
ти  се  гаре жом’ . – Реши ла  д-очи стим 
чун ко ве,  нешто ми сла бо вуко шпо рет,  
па сам  се сва  ога ра ви ла,  реко  би  сам 
оџа чар. 

огла ба ти -ам св ‘огло да ти’. – Он сву 
крти ну тури пред-ђецу, он само огла ба 
оне кошчи не, кол ко да га мине жеља.  

оглад ње ти -ним св ‘осе ти ти глад, 
поста ти гла дан’. – Ама, чове че Бож ји, 
поне си нешто д-имаш да пој деш, дуг је 
дан, док поко сиш – оглад ње ћеш. 

[огледало] с в. ждра ка, маза ти; ‘део 
петро леј ске лам пе’ (в. 61/2, стр. 281);  ║  
огле дал це -ета с дем. – . На лици дер ском 
срцу је било мају шно огле дал це;  ║ огле -
дал че -ета с дем; в. кити ти.  

огле да ти огле дам несв ‘повре ме но 
погле ди ва ти’. – Огле дај де млје ко на шпо -
ре ту да не поки пи; ║ оглед ну ти оглед нем 
св ‘погле да ти повре ме но’. – Сеи це, одо -
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смо ми да жње мо, а ти, молим те, оглед -
ни поне ки пут сто ку, све смо ми нами ри -
ли само, за сва ки слу чај, да се кое не завр -
зе; ~ се виде ти себе у огле да лу. – Боље ти 
је да се ти оглед неш, а јок да нала зиш кое -
ком ману. – Кад гој се обу че и оче шља, 
она се оглед не. 

огло би на ж ‘огло да на коска, оста так 
после јела’. – Како га не би сра мо та те 
нам ижње оне огло би не, ко пред пашчад. 

огло би ти огло бим св ‘напла ти ти, 
казни ти, опо ре зо ва ти’. – Ови, у-општи ни, 
само гле да ју како да те огло бе, баш њиг 
бри га имо ти ил немо. 

оглу вље ти -вим св 1. ‘изгу би ти слух’. 
– Оглу вљо Буди мир начи сто; 2. ‘поста ти 
без о се ћа јан, огу гла ти’. – Оглу вље ли су 
они на муку наро да, не чују јаук и запо -
ма га ње сиро ти ње, они гла ју како да згр ну 
нашу заму ку у њине џепо ве. 

огњи ште с ‘место у кући где се ложи 
ватра. – Ондај су ти биле полу брв ња ре 
куће и у оном брв на ном делу ти је било 
огњи ште ђе се ложи ла ватра; оно е било 
оиви че но циглом ил каме ном, на ћошко -
ви ма огњи шта су били пре кла ди, изнад 
су виси ле вери ге и на њиг се качи јо бакрач 
кад тре ба да се нешто уку ва, а око огњи -
шта смо се гри ја ли, кру ни ли жито, крца -
ли ора се, жене и ђевој ке раде нешто у-
руке, пре ду, пле ту и тако то, а горе нак 
изнад, на тава ну се суши ло месо, е онај 
део ђе је жар на огњи шту то ти је про че -
вље, туј ти се уве че пепе лом запре те жар, 
а изутра рас пре теш, туриш мено љушчи -
ца ил гра њу шца и ватра пла не јопет. 

ого ди ни ти ого ди ним св ‘доче ка ти, 
пожи ве ти годи ну дана. – Бога ми, Љубин -
ка Мла ђо ва уве дри ла, дај Боже д-ого ди -
ни, ал тешко, очи ју ми мојиг; в. смрт. 

ого ре ли на ж ‘нешто што је дели мич -
но саго ре ло (обич но дрво)’. – Про ба од 
оне ого ре ли не д-иско ри сти шта било, ал 
бога ми мрка капа, нај бо ље д-иде све у-
дрва. 

ого ре ти -и св ‘ста ви ти на ватру при -
вре ме но’. –  Кад купи мо земља ни суд, ми 
поме ша мо мас и муру зно бра шно па га 
изну тра нама же мо и тури мо на жар д-ого -
ри и потље тај суд не про пу шта воду. – 
Кад ђедо спре ми багре но ве дире ке, он 
нало жи ватру и на ватру потр па дире ке с 
оне стра не што иде у-земљу те иг ого ри и 
потље таки дирек неће да сатру ли пре ко 
три јес годи на. 

огра би ти -им св ‘гра бу ља ма при ку пи -
ти сено после пла шће ња’. – Попла сти смо 
лива ду, ал не сти го смо д-огра би мо па 
ћемо ују тру да пора ни мо за росе, да не 
пре ко ри. 

огра да ж ‘загра да’. – Ми смо ондак 
пра ви ли огра ду око авли је, око башчо ван -
лу ка, око вот ња ка, па око тора, свињ ске 
башче, кота ра, маом про шћом или врљи -
ка ма, е вамо касни је се огра да пра ви ла од 
летве; ║ огра ди ца ж дем од огра да. – Око 
башчи це с цвје ћом пра ви ли смо огра ди -
цу, то ти је више спо ра ди укра са. 

огра ди ти огра дим св ‘ста ви ти огра ду, 
загра ди ти’. – Огра ди јо сам вот њак про -
шћом, а за авли ју ћу д-истружем поја со -
ве, летву и дире ке; ║ огра ђи ва ти -ађи вам 
/ -ађу ем несв пре ма огра ди ти. – Оти шли 
људи доље у-башчу да е огра ђу ју. – Како 
гој огра диш авли ју, не мож бити ко-но 
што пева ју копа чи: Дра га че во ружом огра -
ђе но / пола ружом, пола боси јо ком.  

огре ба ти огре бем св ‘повре ди ти 
оштрим пред ме том’. – Огре ба ла га мач -
ке ти на па му се позли ло; ║ огреп сти огре -
бем св ‘састру га ти каши ком при го ре лу 
хра ну са дна посу де’. – Ми ти каши ком 
огре бе мо сва ки лјек кача ма ка ил ком пи ра 
са шер пе, а ако е мено заго ре ло, ми смо 
то зва ли гре ба и то смо нај во ље ли. 

огре бе на ти -ам св ‘гре бе ни ма уре ди -
ти нити кучи не’. – Кучи не смо гре бе на ли 
и кад огре бе на мо, потље пре де мо; в. гре -
бе на ти. 

огре зну ти -не[м] св 1. ‘бити пото -
пљен, замо чен у теч ност’; 2. ‘зага зи ти у 
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нева љал ство (коруп ци ју, беза ко ње)’. – 
Коно што ти је купус огре зо у расо, тако 
ти је он, до гуше, огре зо у нева љал шти њу. 

огри зи на ж ‘оста так хра не који сто ка 
не поје де’. – Држа ва сеља ку узе све, оста -
ви ли нам само огри зи не, зато су испје ва -
ли ону: дру же Тито и Јован ка / роди ла 
нам тали јан ка / вама жито – нама сла ма / 
немам више посла с вама. 

огри ја ти огри је св ‘поја ви ти се, изгре -
ја ти (о сун цу)’. – Запје ва ше жете ли це ону: 
јутр ос рано сун це огри ја ло / огри ја ло 
њиву дома ћи ну / и у њиви мла де жети о -
це; ~ се -јем се св ‘огре ја ти се’. – Беж те у-
кућу  да  с-огри је те,  смр зли  сте  се на-
чи сто.  

огр ну ти огр нем св 1. ‘загр ну ти земљу 
око усе ва’. – О прво ко пу се само покре -
ше тра ва и прор је ди жито, а кад бид не 
огрт, ондак се земља при гр не око сва ке 
ста бљи ке муру за; 2. ‘баци ти оде ћу на леђа 
без увла че ња рука ва’. – Огрн де, дје те, 
каку џоку, немо да те пре ćе че овај ладан 
ветар док пре ђеш тамо до-шта ле; ║ огр -
та ти -ћем несв  – Кад смо огр та ли ком пи -
ре, уда ри киша те нам раз гр ди посо. 

огро ти ти се огро тим се св ‘огре ши ти 
се’. – А ја се, пусти, огро тик о весе лог 
ђеда, нисам му све ро во кад је гово ри јо да 
неће доче ка ти Ђур ђев да на. 

огрт огр та м ‘дру го копа ње кад се при -
гр ће земља уз струк усе ва’. – За прво коп 
смо има ли пови ше копа ча, ал у огр ту 
запла ти смо: само нас двое з-дана у-дан.  

огу гла ти -ам св ‘поста ти нео се тљив, 
нави ћи на неко неу о би ча је но, непри јат но 
ста ње’. – С почет ка смо се ćеки ра ли кад 
она поч не да џака одо нуд пре ко јару ге, 
после огу гла смо, нисмо узи ма ли к-срцу, 
што вика ше покој на Анка: пашче лае, 
ветар носи, то до-мене не доно си.  

огу зас -ста -о ‘који има широ ке куко -
ве, (по)вели ку стра жњи цу’. – Јес она била 
нако огу за ста, ал је била ота ра шна у сва -
ком послу, није јој било рав не. 

огу ли ти огу лим св ‘одра ти, ољу шти -
ти’. – Ови ђаво љи зече ви нам огу ли ли 
некол ко кале мо ва, не ćети смо се да иг 
зави је мо при је снје га. 

ода вле прил ‘одав де’. – И он ти је ода -
вле из овог села пони ко, само што е ко 
дечак оти шо у шко ле па е дола зи јо само 
љети. 

ода гна ти ода гнам св ‘оте ра ти нешто 
од себе’. – Нава ли ла пра сад око мојиг 
ногу, једва иг ода гнак, оће да ме иска ља -
ју начи сто; ║ ода го ни ти ода го ним несв 
‘одби ја ти од себе’. – Кад те напа ну челе, 
не вре ди ода го ни ти, но се само уми ри и 
оне ће д-оду. 

ода зва ти се -овем се св 1. ‘одго во ри -
ти, огла си ти се на позив’. – Доче ка ћеш 
ти да ти се глуви ода зо ве; 2. ‘при хва ти ти 
позив’. – Ред је да се ода зо ве мо и да иг 
испо шту е мо, кад су нас људи зва ли јел то 
ти је јед на пажња ш њине стра не; ║ ода -
зи ва ти се ода зи вам се / ода зи вљем се 
несв. – Ја се ода зи вљем, ал баба не чуе но 
јопет зове. 

ода клен / ода клен прил ‘ода кле, од 
ког места’. – Ода клен си, при ја те љу, 
мешчи ни да смо се неђе на ке виђа ли?; в. 
тапи ја.  

ода ла ми ти -им св 1. ‘уда ри ти неко га 
изне на да’. – Ако ти он ода ла ми шамар -
чи ну, немо после да се мене жалиш; 2. 
‘рећи нешто бесми сле но, изва ли ти неку 
глу пост’. – Кад би ско ро све гото во, он 
ти ода ла ми: кад би, вели, ова кача ра изго -
ре ла, коли ка би то жишка била – и тако 
упро па сти ствар. 

ода ла чи ти -им св ‘уда ри ти неког’. – 
Кад га е ода ла чи јо, вако ода се, пао е ко 
свје ћа; в. ода ла ми ти.  

одан ле прил ‘одан де’. – Није шћео, 
ско ти ња јед на, одан ле довле да му при -
по мог не пре ње ти кото бањ лука, но е моро 
весел ник сам да га напр ти на леђа; в. изба -
тр га ти се, лома та ти се.  
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ода ну ти ода не(м) св 1. ‘одмо ри ти се 
мало, одах ну ти’. – Ајд да ćед не мо само 
мено д-ода не мо, д-узме мо вазду ка. – Јесте 
ли ода ну ли кол ко било по овој жеги?; 2. 
‘про хла ди ти се, хлад ну ти се’. – Ајде да 
зај но доруч ку е мо, еве тури ла жена гиба -
ни цу д-ода не мено, само што е иста ви ла 
из-вру не. 

ода пе ти одап нем 1. ‘ола ба ви ти нешто 
што је затег ну то’. – Пази кад дрје шиш ту 
сјен ску мот ку да не одап не па да те рас -
па ли по носу; 2. ‘умре ти, окон ча ти живот 
(вулг)’. – Шта ћеш кад нам је тако суђе -
но, цео живот у тере ту све док јед ног дана 
не одап не мо; ║ ода пи ња ти -ем несв пре -
ма ода пе ти. – Ондај смо има ли лук и 
стре ле па смо ода пи ња ли и веџ ба ли се да 
ниша ни мо. 

ода си па ти -ам несв ‘одли ва ти теч ност 
из каквог суда или одва ђа ти зрне вље из 
џака’. – Мораш д-ода спеш мало, не мош 
веза ти џак; ║ ода су ти ода спем св ‘одли -
ти’.  –  Ода спи  јед ну  ћасу млје ка из 
бакра ча д-утро шим ђеци муру зни це за 
вече ру.  

ода сла ти ода шљем св ‘посла ти неком 
нешто’. – Ода сло поштар писмо по ђаци -
ма, једва ишче ка смо д-отво ри мо да види -
мо како су про шли у путу; ║ ода ши ља - 
ти  -ем  несв  ‘сла ти’.  –  Оти шо чику на 
да ода ши ље бра лу одје ло и ципе ле, ако 
Бог да, тре бо би д-изи ђе из вој ске за обе -
ти ну. 

ода ти одам св ‘откри ти, изда ти тај ну, 
пот ка за ти неко га’. – Наљу ти ла се па је 
ода ла, рекла мај ци да је виђе ла с Мар ком; 
~ се 1. ‘нехо ти це откри ти тај ну, изла ну ти 
се’ – Нико му није крив, сам се одо, није 
џабе каза но, све што е тај но биће јав но; 
2. ‘под ле ћи неком поро ку’. – Ода де се 
пићу и кур ва лу ку и упро па сти наку имо -
ви ну и наку чељад; ║ ода ва ти ода ем несв 
‘откри ва ти тај ну’. – Касни је се дозна ло 
да е он ради јо за наше душма не и да е 
стал но ода во наше пла но ве. 

одат ка ти -ам св ‘тка њем ура ди ти, 
отка ти’. – Одат ка ла сам Мили ци ћили ме, 
сад ћу да поч нем да спре мам Дра ги њу; ║ 
одат ки ва ти одат ки вам несв ‘тка ти’. – По 
целу зиму смо и ја и све кр ва одат ки ва ле 
кое шта, јал ћили ме, јал крпа ре.  

ода тле прил ‘од тог места’. – Ода тле 
се изро ди ло мло го кра бриг људи који 
нису пре за ли да рек ну исти ну па куд 
пукло да пукло; ║ ота ле прил  ‘и с т о ’ ;  
в. мак ну ти, натр ти ти се, ножу ри на; 
ота лен ‘и с т о ’ .  –  Ишли су зај но до на-
пла ни ну, туј су пое ли мено љеба и сира и 
ота лен су оти шли свак сво јим путом; ║ 
отле прил ‘и с т о ’ . – Ђе поме ну Мила то -
ви ће, отле је моја снај ка; в. ној на; изр. 
Отле дотле; отлен ‘и с т о ’ . – Кад од 
Забо ја изи ђеш горе на Дје ло ве, отлен воде 
три пути ћа, ти уда ри оним сред њим и он 
ће те дове сти до Маћан ске сту бли не, кад 
про ђеш сту бли ну, иди десним пути ћом и 
сићи ћеш спо ред Сави не сто пе у Масла -
ће, после ти је ласно. 

одби ти одби јем св 1. ‘одво ји ти мла -
дун че да више не сиса’. – Одби ла овца 
јаг ње сама, нисмо га ми залу чи ва ли; 2. 
‘не при хва ти ти пону ђе но’. – Шћа ди јак да 
чове ку поште но пла тим што е издан гу би -
јо, ал он ме одби, не шћа ди ја ше да чуе, 
вели: кол ко си пута ти мене учи њо кое -
шта и ниси шћео да напла тиш; ║ одби ја -
ти одби јам несв – Нуди ли су му кое шта 
само да га уву чу у њину пар ти ју, ал он је  
то  све  одби јо, вели: нећу да ме нико 
купи. 

одбра ви ти -им св ‘откљу ча ти’. – 
Нисам могла д-одбра вим кача ру ни на кои 
начин, те мора док да зов нем бра ли цу; ║ 
одбра вљи ва ти -ављу ем / -ављи вам несв. 
– Почек д-одбра вљи вам вра та и сло мик 
кључ.  

одбра ја ти одбра јам несв ‘баја ти, вра -
ча ти при ли ком ује да зми је’. – Поче Тико -
мир нешто да одбра ја, ја нисам веро ва ла 
да мож да помог не, ал овца пре гу ра, да л 
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од баја ња, Бога ти питај; ║ одбро и ти 
одброим св ‘завр ши ти бро је ње’. – Е, мој 
рат ни че, наши дани су одбро ја ни, беше 
му га наше. 

одбру си ти одбру сим св ‘реско одго -
во ри ти’. – Вик ну он на њега: ски ни ту 
капу, видиш ли на зиду сли ку нашег пре -
сед ни ка, а он му одбру си, нако ко из топа: 
слу шај ти, суди ја, ја, вели, капу ски дам 
Аран ђе лу, мојој крсној сла ви, а јок том 
твом, што си га тури јо туј нак.  

[одвајати] одва јам несв; в. пут, сито, 
сор ти ра ти; ║ одво и ти одво им св ‘раз ли -
ко ва ти  се’;  в.  голу бар ник, лиси чар ка, 
сто ка.  

одвај кад прил ‘оду век, од дав ни на’. – 
Одвај кад су наши ста ри сла ву сла ви ли, 
Богу се моли ли и све тој чаши при сту па -
ли. – Одвај кад су ти ово биле џемат ске 
утри не, док не дође на влас ова голо гу зи -
ја те нам то оте. 

одва ли ти (се) одва ли (се) св 1. ‘окр -
њи ти, одво ји ти (уда р цем, при ти ском). – 
Неко му одва ли јо вра та на подру му у 
вино гра ду. – Одва ли ла ми се пета на цоку -
ли; 2. ‘сна жно уида ри ти’. – Одва ли јо му 
шамар чи ну; ║ одва љи ва ти -аљу ем несв 
‘руши ти’. – Дођо ше они ништа ци и поче -
ше одва љи ва ти огра ду на башчи, док не 
изле ће тата те им нада де шушку, побе го -
ше ко зече ви. 

одве ћа ти -ам св ‘поста ти већи, пора -
сти’.– Ондак ти је тако било, чим мено 
одве ћаш, почи њеш да радиш бара бар с 
мато ри ма и тако свик неш на вре ме; ║ 
одве ћа ва ти -ећа вам несв ‘расти, изра ста -
ти’. – Како су поче ли д-одве ћа ва ју, тако 
им мања ла и обу ћа и одје ла. 

одви ка ж ‘пре вла да ва ње зави сно сти 
од нече га’. – Тешко е учи ни ти одви ку кад 
нешто уоби ча иш, зато е и каза но да е 
нави ка јед на мука а одви ка девет мука.  

одви ка ри ти -им ‘одсе ћи’. – Иди, сине, 
у-подрум те одви ка ри плећ ку од пеци ви -
це да пошље мо кумо ви ма и  јед ну плећ ку 

да пошље мо оним сиро та ни ма, севап је 
на овај благ дан.  

одвик ну ти (се) -нем (се) св ‘осло бо -
ди ти се лоше нави ке’. – Ника ко није мого 
дa одвик не цигар чи не иако му иг док тор 
стро го забра ни јо; ║ одви ћи одвик нем св. 
– Њему се нај лак ше било одви ћи од обра -
за; ║ одви ка ва ти се -ика вам се несв ‘пре -
ва зи ла зи ти  нави ку’.  –  Сва ке   годи не 
смо о Ђур ђе вуд не  одви ка ва ли  јаг њад од 
дое ња. 

одвра ти ти одвра тим св 1. ‘ути ца ти на 
неког да оду ста не од неке наме ре’. –  
Нисмо могли да га одвра ти мо од ње и 
гото ва ствар, црко би мешчи ни; 2. ‘пре у -
сме ри ти мали водо ток’. – Ија ко пљу шти 
киша, трчи одвра ти воду у јару гу, оће да 
нам упро па сти уćев; ║ одвра ћа ти -ам несв 
‘врши ти при ти сак’. – Дани ма смо га 
одвра ћа ли од оне нева ља ли це, ал није вре -
ђе ло, мла дос лудос. 

одврг ну ти -нем св ‘оја ча ти, пре бро -
ди ти кри зу’; в. зара ни ти;  ║  одвр за ти  -
жем несв ‘ста са ва ти, јача ти и раз ви ја ти 
се’. – Само док поч ну мено одвр за ти, 
потље је ласно;  ║ одвр за ва ти -рза вам 
‘и с т о ’ .  – Откад јој ђеца поче ше одвр -
за ва ти, изву че се весел ни ца из муке и 
нема шти ње.  

одвр зи ва ти одвр зи вам / одвр зу ем несв 
пре ма одвр сти. – Ене га ђедо, одвр зуе 
теле горе у лива ди; ║ одвр сти -рзем св 
‘одве за ти, отпле сти, одмр си ти’. – Завр зла 
се кра ва у онај повод њик, пук ће јад ни ца, 
оће да црк не, једва на једви те јаде је одвр -
зо смо.  

одвр ка ва ти -рка вам ‘изра ста ти, раз -
ви ја ти се’. – Како су ђеца одвр ка ва ла, 
нама е при сти за ла помоћ па изи ђо смо из 
нео ко шти ње; ║ одврк ну ти -нем св ‘оја -
ча ти, одра сти, осна жи ти се’. – Јед ног 
дана, бија ше Тозо одвр ко − аман ста со за 
шко лу − заи гра се и нека ко упа не у они 
базен с осо чи ном до гуше, умал се није 
уто пи јо; ║ одвр ћи -кнем св ‘и с т о ’ . – 
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Ништа се не бој, ври шко ће ђеца да ви 
одврк ну и ете ви помо ћи и одме не. 

одвуд прил ‘одо вуд’; ║ одо вуд прил 
‘са ове стра не’. – Одо вуд те при ти сла 
држа ва, одо нуд суво ви ца па глај ку-ћеш 
и како ћеш, брај ко мој; в. ради ти. 

одга ђа ти одга ђам несв ‘одла га ти’. – 
Немо више одга ђа ти ту тво ју женид бу, сва 
тво ја суврс се иже ни, само ти оста сиђе -
лац; ║ одго ди ти одго дим ‘одло жи ти’. – 
Ишо да иг моли да му одго де вој ску док 
му отац изи ђе из бол ни це. 

одга ја ти одга јам несв. – Тамо ђе сам 
ја рође на и одга е на сад има још само два-
три ста р ца; ║ одго и ти одго им св ‘поди ћи, 
отхра ни ти’. – Моја баба Дра ги ња одго и -
ла десе то ро ђеце, није ко-во сад: цврц ну 
јед но, двое и – гото во.  

одго ва ра ти -ова рам несв; в. сре ћан, 
чка рт; ║ одго во ри ти -ово рим св 1. в. 
истре са ти, кија мет; 2. ‘убе ди ти да се 
оду ста не од неког нау ма’; в. багла ма, 
задри бан да.  

одго ни ти одго ним несв ‘одво зи ти’. – 
Ми ти зими одго ни мо на сони ца ма ђубре 
по њива ма, па га пред ора ње рас ту ри мо и 
зао ре мо. 

одгр ну ти одгр нем св ‘скло ни ти земљу 
с нече га што је њоме било покри ве но’. – 
Кад про ђе опа снос од мра за, ти ондак 
одгр ни ону земљи цу и ђубре, што смо 
јесе нас нагр ну ли око ружа, да не измр -
зну; ║ одгр та ти одгр ћем несв пре ма одгр -
ну ти. – Д-идем да помог нем тати одгр та -
ти снјег од-сје на. 

одгу ра ти одгу рам несв 1. ‘пре ме сти -
ти гура њем’. – Одгу рај то гра ње тамо до 
врзи не; 2. ‘оти ћи, при кљу чи ти се’; в. оку -
пи ти (се); ║ одгур ну ти -нем св пре ма 
одгу ра ти. – Он га одгур ну и оде. 

оде ри на ж (обич но у мн.) ‘одба че на 
изно ше на оде ћа’. – Да му није ониг оде -
ри на што му доно си брат, бијо би и бос и го. 

одзво ни ти -и св ‘озна чи ти нече му 
крај’. – Одзво ни ло е њино, сад иг нико не 

заре зуе ни за шта, про шло њино вре ме, 
коно што е и каза но, све му има вре ме; ║ 
одзва ња ти одзва њам несв пре ма одзво -
ни ти. – Пола ко одзва ња и иза ми ље њино, 
дола зе мла ђи. 

одзив м ‘одго вор, ода зи ва ње’. – Мора 
д-учи ниш одзив, таки је ред, не мош да 
поце ниш људе, ан су те зва ли, зна чи да 
те цене и пошту ју. 

одзно и ти одзно им св ‘поште но зара -
ди ти у зно ју лица сво га’. – Сине, оно што 
нисмо одзно и ли, ни за живу гла ву не сми -
је мо уње ти на наше има ње, јел туђа заму -
ка никог није усре ћи ла; в. неми ли це, побје -
шње ти; ║ одзна ја ти одзна јам несв пре ма 
одзно и ти. – Ако мислиш ску ћи ти, мораш 
одзна ја ти сва ки дан. 

оди! узв ‘ходи, дођи’; ~ на-на ‘узв. за 
вабље ње коња’. – Оди, Пут ко, на-на! 

[одиграти] -ам св. – Јесмо ми оди гра -
ли некол ко пута на сабо ри ма, кад он пово -
за коло и поша ље неког да ме зов не д-
играм до њега, ја одем јел таки је ред. 

од је ва ти се од је вам се несв а. ‘ста -
вља ти оде ло на себе, оде ва ти се’. – Они 
Мла ђо ви су се одје ва ли мло го згод но, 
нису били пре те ра но утр жни на посо, 
шур ка ли су пола ко, зна ли су да живе, ал 
су воље ли да се моди ра ју, ласно е њима 
било кад су има ли пла те жни ка у-кући; б. 
‘наба вља ти оде ло’. – Ми се одје ва мо доље 
у Чач ку, туј има за сва чии џеп; ║ ође ну ти 
(се) -нем се ‘оде ну ти (се)’. – Ође но се ко 
цвет у лива ди. 

оди ла зи ти -им несв ‘одла зи ти’; в. 
кабу ли ти. 

оди ми ти -им св ‘осу ши ти на диму, у 
суша ри’; в. рте ња ча. 

одја зи ти одја зим св ‘скре ну ти воду да 
не тече јазом’. – Иди, дје те, те одја зи воду, 
са-ће да бане мај стор да под ćе ца каме ње 
у воде ни ци.  

одјам пут прил ‘одјед ном’. – Кад 
одјам пут изби Слав ка одо нуд пре ко јару -
ге и иде пра во вамо к мене и сми ју љи се. 
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одје да ман прил ‘одјед ном, из јед ног 
поку ша ја’. – Он ти је мого одје да ман д-
испи је ону вели ку чашу вина; ║ одјед но -
ма прил ‘зајед но, исто вре ме но’. – Нато -
ва ри смо одјед но ма тикве и пасуљ на-кола.  

одје ки ва ти одје куе несв ‘допи ра ти као 
јека, одјек’. – Кад коса чи оштре косе, одје -
куе поље, реко би сви ра ју штру мен ти; ║ 
одјек ну ти одјек не св ‘чути се као одјек’. 
– Оздо из Љесков ца одјек ну пуцањ, да л 
неко пуца на зеца ил се нако шега чи – не 
зна док.  

одје ли ти (се) одје лим (се) св ‘издво -
ји ти се из поро дич не задру ге’. – Одје ли јо 
се од бра та чим се оже ни јо;  ║  одје љи ва -
ти се одје љу ем се несв пре ма оде ли ти 
(се). – Кад су се оде љи ва ли, Јеро ти ју при -
па ли воло ви јел он није имо кућу; ║ одје -
лит -а -о ‘оде љен, издво јен из јед не цели -
не’. – Они су ти одје ли ти још од оло вла ни, 
отац иг за живо та одје ли јо и свак зна на 
чим је. – Они су оде ли ти, а отац му и мај -
ка оста ли у заед ни ци з-бра том. 

одје ло с ‘оде ћа’. – Има сто е ће одје ло 
кад се пође, нако, неђе на свад бу ил на 
сабор, а има оно што е мено изно ше но за 
на пијац ил у задру гу кад пођеш, а има 
вако ко во ја сад за по-кући, по њиви, а 
кад то ослу жи – мож још д-иде у њиву да 
се начи ни пла ши ло; изр. укоп но ~ ‘оде ло 
за мртва ца’. – Ми ти ондак меи та оку па -
смо, обри ја смо, обу ко смо му укоп но одје -
ло, тури смо у сан дук што е он начи ни јо 
за живо та и мети смо га на астал у слав -
ску собу. – Одје ло не чини чове ка. 

одје ца ти -ам св ‘тихо отпла ка ти’.  – 
Мло го јој било кри во што е мај ка изру -
жи ла, згод но е одје ца ла. 

одју жи ти -и св ‘ото пли ти под нале -
том јужног ветра’; в. про гри за ти. 

одју три ти -и св ‘раз да ни ти се’. – Бија -
ше подо бро одју три ло кад углед ну смо 
како пре ко поља језде сва то ви; в. ручак. 

одлак ну ти одлак не св безл ‘осе ти ти 
олак ша ње’. – Кад смо глав ни посо оба ви -
ли, мено нам је одлак ну ло. 

одлак ти ти одлак тим св ‘уда ри ти се 
по лак ту као гест ене р гич ног одби ја ња 
неког зах те ва’. – Мораш да пре даш кра ву 
и пет това ра жита, то ти је раз ре за но, вели 
му пре ćед ник Одбо ра, а овај њему одбру -
си: еве ти га на! – и одлак ти му, вако. 

одла ни ти одла ним св ‘оша ма ри ти’. – 
Кад му опсо ва мртву мај ку, он га одла ни 
кол ко е имо сна ге и овај паде ко свје ћа.   

одле жа ти -им св ‘одслу жи ти казну’. – 
Тако ти он, за јед ну рјеч про тив Тита, 
одле жа мено вали од дви је-годи не, веле 
спо ра ди вре ђа ња јав ниг лич но сти. 

одлу чи ва ти -учу ем несв ‘одва ја ти, 
лучи ти’. – Кад смо одлу чи ва ли теле у 
кочаг, пре ки де ми се каиш на кон ду ри и 
она спа де у-ној сла ми; ║ одлу чи ти одлу -
чим св ‘одво ји ти јаг њад, телад да не сиса -
ју’. – Оно мад смо одлу чи ли јаг њад од ова -
ца да не дое више.  

одљу ди ти се одљу дим се св ‘учи ни ти 
беш ча шће’. – Та рђа се, од ондак, одљу -
ди ла и ту ни ч од чое ка није оста ну ло, све 
нас је цин ка ри јо код они јег крв ни ка. 

одма гли ти -им св ‘нагло побе ћи, уда -
љи ти се’. – Ан је виђо да е густо, одма -
гли јо е гла вом без обзи ра, а вамо се нешто 
клин чи јо како би он њима пока зо и ово и 
оно, е, мој бра те, ласно е капе та на у пото -
ку псо ва ти. 

одма ле на прил ‘од малих ногу’. – 
Одма ле на су се они беге ни са ли и, ет, дође 
вре ме да се узму. 

одман да ли ти -им св ‘откљу ча ти’. – 
Зату ри јо се кала уз, једва одман да ли смо 
вра та. 

одма ну ти одма нем св ‘одмах ну ти’. – 
Он у про ла зу ману на мене, а ја му одма -
нук, ред је д-отпо здра вим чове ку; ~ руком 
‘отпо здра ви ти диза њем руке’.  – Сви р ну 
он из лиму зи не, а ја му одма нук руком; ║ 
одма и ва ти -ауем несв пре ма одма ну ти. 
– Реко, ком ши ја, није згод но да не-општи -
мо, дошо сам да видим што сте љути, а 
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он поче одма и ва ти руком и зама че тамо -
нак у-шта лу. 

одма ња ти -ам св ‘сма њи ти’.  – Бога -
ми, одма ња ло сје на, стра ме да л ће д-
исег не до зеле не тра ве. 

одма ра ти одма рам несв ‘пра ви ти пре -
да хе, пау зе (у послу)’. – Туј нак под оним 
дрве том смо се одма ра ли кад копа мо ил 
мај шта дру го ради мо по вру ћи ни; ║ одмо -
ри ти одмо рим св ‘пре дах ну ти’. – Ви, 
ђецо, идте мено у лад те одмор те, док ми 
ишће ра мо још по јед ну врсту. 

одма сти ти -астим св в. раз ма сти ти. 
– Једва одма стик рани ју што су е зама -
сти ли номад кад су кува ли кавур му. 

одме на / одмје на ж а. ‘наслед ник’; в. 
тица; б. ‘пре у зи ма ње посло ва од ста ри -
јих кад оне мо ћа ју’. – Не даде нам Бог 
поро да те нема мо одмје ну, па пова здан 
тра па мо, така нам суд би на. 

одме ни ти одме ним св ‘пре у зе ти 
посао, заме ни ти у послу’; в. кори ти. 

одме рен -а -о ‘сми рен, сме ран, бла ге 
нара ви’. – Није он неки трко пиш, но стал -
но одме рен и учтив, што јес, јес. 

одмо та ва ти -ота вам несв пре ма одмо -
та ти. – Ене баба сад нешто одмо та ва што 
е, вели, тре ба ло д-ура ди јуче; ║ одмо та ти 
-ам св ‘раз мо та ти, раши ри ти; рас про стре -
ти’. – Ово се маче игра ло с клув че том, 
виђи јада кол ко е руди це одмо та ло; в. 
витло. 

одне ка ле / одне кле прил ‘одне куд, из 
неког прав ца’. – И само одјам пут они 
изби ше одне кле. – Јед но вре ме смо ишли 
за њим, а онда смо одне кле дигли руке од 
њега и поче ли да гла мо сво ја посла, јаком 
смо ондај разу мље ли што е ђедо гово ри јо 
да ни за чијим носи ли ма не тре ба пје ва -
ти; в. чан гр ља ти. 

одне ми ли ти -и св ‘пре ста ти нешто 
при ма ти с радо шћу’. – Пра во ти ка[же]м, 
од кад су се посва ђа ли око те земљу жди -
не и закр ви ли се и омр зли, скроз су ми 
одне ми ли ли и не волим д-идем више код 

њиг, а вољо сам иг више но иког; в. отро -
ма ви ти, зази ну ти. 

однуд прил ‘одан де’; ║ одо нуд  прил 
‘са оне стра не’. – Скро жњак мора д-изи -
ђе на лице одо нуд и на лице одо вуд; в. 
ради ти. 

одње ти одне сем св ‘одне ти’. – Одње -
ли су жито у воде ни цу: ~ ко руком ‘кад се 
неко лако и брзо изле чи’. – Кад нама жеш 
опр жај овим меле мом, то бид не одње то 
ко руком, виђе ћеш. – Одње га ђаво у кава -
ну, тамо га ува ти ли ман гу пи под свое и 
про па де. 

одо згор прил ‘са гор ње стра не’. – Ону 
гру ду пове жеш у груд ња чу, туриш на 
сира ли цу па одо згор метиш круг и при -
ти снеш каме ном да с оцје ди сурут ка. 

одо здор прил ‘са доње стра не’. – Одо -
згор он уки ва, а ја одо здор држим апсец 
ушни ком од буда ка; в. упа ну ти.  

одом прил ‘ходом, хода ју ћи’; в. дра -
ске ла, кас, рага. 

одо стра га прил ‘са зад ње стра не, 
отпо за ди’. – И они ти се при ву ко ше нама 
одо стра га те нас изне на ди ше. 

одоц ни ти одоц ним св ‘зака сни ти’. – 
Не вре ди сад чупа ти косу з гла ве, сад сте 
одоц ни ли, матор се коњ не учи, ђецу тре -
ба при ша ви ти на вре ме, кад поч ну да се 
ста ру ше, ондак је доц кан, то ти је ко кад 
коњи здом ча ју ђем на-зубе, не мош да иг 
упра вљаш. 

одрад м ‘спо ра зум да се нека трго ви -
на отпла ти, надок на ди радом’. – Тре ба ми 
да купим добро јаг ње за-сла ву, има Радо -
мир, ал не да за паре, но за одрад. 

одра ди ти одра дим св 1. ‘оба ви ти 
посао’; в. забу ша ва ти; 2. ‘(пр)осу ши ти се 
и сте ћи свој ства нео п ход на за касни ју 
функ ци ју’; в. уви тли ти. 

одра ти оде рем св ‘ски ну ти, одстра ни -
ти кожу са закла не живо ти ње’. – Неш ми 
веро ва ти да е Милин ко мого д-оде ре јаг -
ње за трен ока; ║ одран -а -о ‘коме је ски -
ну та кожа’. – Има ди ја ше оби чај покој на 
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Чел ка да каже за неког како му ђаво дере 
кожу, те и ја велим да ова влас одра наро -
ду кожу с леђа с кое ка ким даџ би на ма.  

одре да прил ‘редом, по реду’; в. избан -
да ти, ćето ва ти, ужич ко. 

одрек ну ти (се) -нем (се) св 1. ‘рас ки -
ну ти сва ку везу с нај ро ђе ни јим’. – И кад 
ништа није вре ђе ло, ондак се Мило мир 
одрек не сина Дра га на пре ко нови на; 2.а. 
‘одби ти мол бу’. – Иско му пара у зајам и 
он му одрек не, вели: немам; 2.б. ‘не испу -
ни ти дого вор’. – Били се згод но пого ди -
ли, ал Пића одре че; ║ одре ћи -кнем св 
‘и с т о ’ . – Бија смо се здо го во ри ли д-иде -
мо зај но у Банат у бер бу жита, ал Вла сти -
мир одре че; в. зару чи ти.  

одр жа ти одр жим св ‘испу ни ти, извр -
ши ти обе ћа ње’. – Њего ва реч ти је закон, 
он кад ти обе ћа, бид ни сигу ран да ће д-
одр жи обе ћа ње; изр. Боље не рећи, но реч 
не одр жа ти. – Он је увек одр жо реч па 
нек кошта кол ко кошта; ~ се ‘избе ћи опа -
сност, оста ти читав’. – Завр зем се за гра -
ну, једва се жив одр жак на нога ма, лећо 
сам ко ода вле до оне теп си је.  

одр је ши ти одр је шим св ‘одве за ти’. – 
Немо да везу еш намр тво, но на зам ку, лак -
ше ћеш га одр је ши ти; ║ одр је шит -а -о 
‘ене р ги чан, одлу чан’. – Он ти је бијо вре -
дан и одр је шит, ватра жива. 

одрод одро да м ‘отпад ник од поро ди -
це, вере, наци је’. – Он ти се по све му одро -
ди јо ода нас, зано вје ће кад гово ри, не 
поштуе род би ну, не сла ви сла ву, не крсти 
се, у цркву не иде, не дола зи на-гро бље о 
заду шни ца ма, одрод један. 

одро ди ти се одро дим се св ‘оту ђи ти 
се, пре ки ну ти кон трак те с род би ном, запо -
ста ви ти родбину`. – Одро ди јо се начи сто, 
ко да иг није иста мај ка роди ла, није дошо 
д-оби ђе роди те ље и сво ја ке Бога питај 
откад. 

одру би ти одру бим св 1. ‘одсе ћи, одре -
за ти’. – Он ти узе ćекир че и одру би пјев -
цу гла ву. 2. ‘скре са ти неко ме у лице’. – 

Није шћео да му нешто кули зи него му 
одру био нако како јес, ни по бабу, ни по 
стри че ви ма, па нек се пуши; 3. ‘одме ри -
ти’. – Одру би ли Обра ду два ес годи на 
роби је и гото ва ствар. – Одру би ли му по-
рез на дућан нако отер су ма, пау шал но, 
реко би је њего ва рад ња у чар ши(ј)и, а јок 
у овој вуко е би ни у Бре зо ви ца ма. 

одско ра прил ‘одне дав но’. – Благ раз -
ви го рац љушка ше тек раз ви је но неж но 
лишће дрво ре да испод кога су одско ра, у 
ства ри с про ље ћа, без ма ло сва ког пред ве -
чер ја, поче ли да шета ју ђедо и унук (6: 7). 

оду вјек прил ‘од дав ни на, оду век’. – 
Оду вјек се кода нас за сла ву носи јо колач 
у цркву да се пре ка ди. 

оду жи ва ти се  оду жи вам се / оду жу -
ем се  несв ‘вра ћа ти дуг’. – Сво јом 
пажњом и љуба вљу оду жи ваш се роди те -
љу сво е му; ║ оду жи ти1 оду жим св а. ‘вра -
ти ти дуг’. – Мићу сам вра тио дуг, ишо 
сам му на обе ти ну,  и још да се оду жим 
куму на Тро и це и за ову годи ну сам пре -
бри жи јо обе ти не. – Оду жик, вала Богу, 
оно што дуго вак задру зи; б. ‘одслу жи ти 
вој ни рок’. – Дошо Миро слав из вој ске, 
оду жи јо свое. 

оду жи ти2 оду жи(м) ‘нео че ки ва но 
поста ти дужи’. – Није наод мет има ти мено 
више дрва, мож зима пође кад д-оду жи чак 
тамо нак до иза Мла де на ца, што-но кажу: 
д-оши не репом. –  Мло го си, бре, оду жи -
јо с тим зида њом, ја се надо да ћемо овиг 
дана да диже мо кров. – Оду жи јо се ко зла 
годи на. 

одуј ми ти одуј мим св ‘узе ти ујам’. – 
Кад ти вра ћа твој џак у воде ни ци, он одуј -
ми оно што њему при па да; в. ујми ти. 

оду ка ж ‘одви ка ва ње (од неке лоше 
нави ке) ’. – Кад се дје те нава ди на нешто,  
не мош ласно да га оду чиш, то ти је ко и 
све, није џаба каза но д-има нау ка, а има и 
оду ка.  

оду ља ти -а св ‘оду жи ти (се)’. – Кад 
оду ља дан, онда е вај ди ца има ти мај сто -
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ре, могу д-ура де доста; ║ оду љи ти оду -
љим св ‘и с т о ’ . – Оду љи ли дани ко царе -
ва годи на.  

оду пи ра ти се оду пи рем се несв ‘пру -
жа ти отпор’. – Дуго су се они оду пи ра ли, 
ал су нај по сле при ста ли да е уда ју и сад 
им није жао; ║ оду пр је ти се оду прем се 
св ‘пру жи ти отпор’. – Напа да ла е весе лог 
Срби на сва ка ала и вра на вје ко ви ма, ал 
смо ми зна ли и да се оду пре мо кол ко смо 
могли; 2. ‘пот ко чи ти’; в. пречк[иц]а. 

оду ста ви ти -им св 1. ‘пре ки ну ти неки 
посао, обу ста ви ти’. –– Реко му док тор да 
одма оду ста ви дуван; 2. ‘оста ви ти, напу -
сти ти’. – Оду ста вио ту њину ђаво љу пар -
ти ју. – Они мене оду ста ве и оду. – Оду -
ста вио да ради вино град, сав му се 
запар ло жи јо; ‘оста ви ти, пре ки ну ти 
нешто’. – За див но чудо оду ста ви јо Сава 
да пуши дуван, а мешчи ни није пуши јо, 
но гуто цига ре;  изр. Или сла ви или оду -
ста ви. 

оду чи ти (се) оду чим (се) св ‘одви ћи 
(се), одре ћи се неке нави ке’. – Наш Јово 
једва оду чи јо да тепа. 

оду шак -шка м ‘пре дах, одмор’. – 
Бива ло е, не могу кри во да рек нем, и лје -
пиг тре нутака, кад дад не мо души мено 
оду шка, о благ да ни ма, свад ба ма и кое кад 
кад мено одмо ри мо, поча сти мо се, комен -
ди ја мо па и запје ва мо коју.   

оду ши на ж а. ‘послед ња коли чи на 
сена (лисни ка) на дну сто га’; в. овр ши на; 
б. ‘муљ на дну каце испод џибре који се 
одба цу је’. – И овр ши ну и оду ши ну нисмо 
тура ли у лам пек но баци мо пред-сви ње. 

ођа ж ‘усло ви за путо ва ње (ход)’. – 
Нико по оној рђа вој ођи није шћео пре ко 
пла ни не д-иде, сем нас дво и це, ал смо се 
наму чи ли ко нико наш.  

ође ља ти -ам св ‘ура ди ти нешто деља -
њем’. – Узми с поли це ђељ ку те ође љај 
ово дрво, згод но се осу ши ло, ваља ће за 
држа ли цу на виле. 

ође ну ти -ем св ‘обу ћи; наба ви ти оде -
ћу’. – Тре ба ође ну ти и обу ти ђецу, спре -
ми ти им књи ге и сто јада. 

ожа ли ти -им св ‘испла ка ти се тугу ју -
ћи за покој ни ком’. – Ожа ли ле га снае кад 
се пре ста вио, ни ћери, да е имо, не би га 
тако жали ле. 

ожде ра ти се ожде рем се ‘опи ти се, 
попи ти мно го алко хо ла’. – Ђе се тако 
ожде ра, кумим те Богом једи ни јем? 

ожи вље ти -вим св ‘вас кр сну ти, вра -
ти ти се из мртвих’. – Мисли ли смо да е 
Милу ну изи шо увр стак, кад оћеш: он 
згод но ожи вље, ко да није апе ри сан. 

озби ља прил ‘ствар но’. – Озби ља сам 
чуо да ће да се жени Вуко ла;  ~ ти кам. – 
Немо то више да си ура ди јо, озби ља ти 
кам; ║ озбиљ ски прил ‘озбиљ но, вред но’; 
в. згу би да но вић. 

озби љан -љна -о ‘ства ран, аутен ти -
чан’. – Он је озби љан човек, њего ва реч 
вре ди више но нечи ја имо ви на. 

озго прил ‘са гор ње стра не’. – А она 
вик ну ла озго из све сна ге: Пој тај вамо го -
ре!; в. чељу ска. 

оздо прил ‘са доње стра не’. – Озго уку -
еш мер тек, а оздо га под вр неш и туј нема 
мрда ња. 

оздра ви ти -им св ‘опо ра ви ти се од 
боле сти’. – Оздра ви ће она брзо, не тре ба 
за њу мло го бри ну ти; ║ оздра вља ти -ам 
несв пре ма оздра ви ти. – Бија ше га оба -
ли ла ватра, почо и да бун ца, ал од пре -
кљу че, вала Богу, иде набо ље, почо оздра -
вља ти. 

озеп сти -бем св ‘пре хла ди ти се’. – 
Озеп шћеш, дје те, што си се тако раз го ло -
пен ди јо? 

ози ме -ета с зб ози мад; в. губи ца. 
ози ми -а -о ‘који се сеје у јесен, пред 

зиму’; в. јари, суво мра зи ца; ║ озим ни -
мна -о ‘и с т о ’ . – И пше ни цу и јечам и 
све озим не уćе ве смо поси ја ли при је киша 
и сад су згод но обни кли. 
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озим ку ља ж ‘кра ва која је оста ла јало -
ва па се и зими музе’. – Бог ме да нам не 
би ове озим ку ље не би ђеца о Божи ћу 
има ла млје ка пошто се ове дви је не музу, 
тре ба ско ро да с-оте ле.  

ози мус прил ‘зимус’. – Реко да ће доћи 
ози мус да с-испри ча мо. 

озов ну ти се озов нем се св ‘ода зва ти 
се’. – Озго мај ка зове изгла са: ооо, Жар -
ко! – а он се озов ну: Ој! 

оја ди ти оја дим св ‘нашко ди ти, упро -
па сти ти’. – Уву че им се она лопу жа у кућу 
те иг оја ди начи сто, покро е све што е 
мого да поне се. 

оја ри ти се -и се св в. око зи ти се. – 
Оја ри ла се Бел ка и доње ла два мушка 
јаре та па им Маја и Каћа нађе ну ли име -
на, Бекан и Мари јо.  

ојар ца ти -ам св ‘ружно оши ша ти’. – 
Ко те тако оја р ца, тако ти Бога? 

ојд-на! узв којим се коњ ваби на зоб. 
оје сти се -дем се ‘ири ти ра ти кожу због 

изло же но сти стал ном тре њу’. – Мораш 
ђецу чешће да купаш да ти се не оје ду.  

ојој узв као одзив. – Дома ћи не! – Ојој! 
ока ж ‘ста ра мера за тежи ну (од око 

1,3 кг/л)’. – Пје ва ше Петри ја ону: мој дил -
бе ре, па вели: узми за ме оку зла та, а неко 
доба ци: није шашав, за те паре би мого 
купи ти добро има ње. 

ока ди ти ока дим св ‘оди ми ти про сто -
ри је тамја ном’. – Земај ле добри дома ћи -
ни ока де сва то ве у авли ји, па се моли тва 
очи та, па тек онда иду за ђевој ку. 

ока ле ми ти -им св пре ма кале ми ти; в. 
уме шан. 

ока ли ти ока лим св ‘обра ди ти алат ку 
каље њем, пре ка ли ти’; в. мијо ви, 

ока ме ни ти се -им се ‘уки пи ти се, 
забе зек ну ти се’. – Таман да се скло ни мо 
од оне олу је под-кола кад зви зну гром у 
шевар, ми ти се ока ме ни смо од стра сти, а 
коњи се про пе ше и зањи шта ше. 

ока пља ти ока пљем св ‘осло бо ди ти се 
теч но сти сло бод ним цеђе њем’. – Ми изва -

ди мо месо из сала му ре и обе си мо у суша -
ру, ал не ложи мо ватру први дан него 
пушти мо да, нај пр во, ока пље. 

ока сни ти -им св ‘зака сни ти, одоц ни -
ти’. – Пој тај де, жено, с тим спре ма њом, 
виш да ћемо д-ока сни мо. – Немој ме 
затра ки ва ти, виш да ћу д-ока сним? 

ока чи ти -им св ‘обе си ти о нешто’. – 
Ока чи де ми ову џоку на чивлук; изр.  Ока -
чи мач ку о реп. 

оква си ти -им св ‘поква си ти’; в. кар -
бит, нато ци љат ги, раза сти ра ти. 

оке ве ши ти се -им се св ‘раз бо ле ти се, 
сне во љи ти се’. – Нешто се баба оке ве ши -
ла, стра ме да се не раз бо ли. – Што си се 
ти оке ве ши јо, соко ле ђедов; в. оклом пи -
ти се. 

окем бе си ти / окем бе ши ти се -им се 
‘поку њи ти се, посу ста ти, погну ти се’. – 
Од кад му умр је брат, окем бе сио се, ни 
онај човек ни помо зи Боже. – Бија ше се 
пови јо у леђи ма, једва кора ча, ма видим 
ја да се окем бе ши јо начи сто. 

оки ва ти оки вам несв ‘учвр шћи ва ти 
метал ним око вом’. – Ене иг тамо, у ради -
јо ни ци код Јеро ти ја, оки ва ју неко буре; ║ 
око ва ти оку ем св ‘пове за ти или учвр сти -
ти метал ним око вом’. – Кад ти Добри вое 
Јова нов окуе кола, веч на ствар; изр. ~ у 
зве зде ‘хва ли ти неког’. – Њега сви у селу 
цене и оки ва ју у звје зде. 

оки да ти оки да несв ‘бол кад се на 
рану сипа раки ја’. – На ону поćе ко ти ну 
ми нана суну ла раки је, а оно оки да ко да 
си жишку тури јо; ║ оки ну ти -нем св пре -
ма оки да ти. – Мал ко ће да боли, ал неће 
д-оки не, а и ти потр пи.   

оки сну ти -нем св ‘поки сну ти’. – Ува -
ти нас она сапан ђе ла, ниђе да се скло -
ниш, оки со смо ко миши.  

оки ша ти се оки ша се (не)св ‘ући у 
кишни пери од, уче ста ти са кишом’. – 
Журим да зго то вим дрва за љепо те: ништа 
горе нема него кад се оки ша, а дрвља ник 
дрји пра зан. 
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окла ги ја ж ‘обло дрво за раз ви ја ње 
теста’. – Потље оно тије сто изди је лим 
вако на лоп ти це, ондак узмем јед ну по-
едну те окла ги јом раз ву чем коре за гиба -
ни цу. 

оклем бе си ти -им св ‘опу сти ти, обе -
си ти’. – Оклем бе си јо брко ве, види се да 
му нису све козе на бро ју. 

оклем па ви ти -емпа вим св ‘про да ти 
ску по’. – Јес му про до добра бра ва, ал јес 
га и оклем па ви јо, дома ћин ски, нема шта. 

оклен прил ‘ода кле’. – А мој отац ома 
пита: оклен њему паре да купи зид њак, 
ту су сумљи ва посла, боја ти се да није 
укро, јал паре, јал зид њак. 

окли сак -ска ‘њива непра вил ног обли -
ка’. – Ма јес плод на она њиви ца, ал дошла 
на окли сак, не мош ласно да е обра диш, 
мло го издан гу би мо док је сра ди мо. 

оклом пи ти се оклом пим се св ‘ућу -
та ти се, сне во љи ти се’. – Чим се бија ше 
нако оклом пи јо, зна ла сам да му нису све 
козе на бро ју. 

окља ка ви ти -им св ‘оса ка ти ти, поста -
ти инва ли дан’; в. кља кав. 

[око] с анат. – Осто у рату без ока, а 
кад су дошли они њего ви – и без гла ве; ║ 
оки це / очи це дем од очи. – Ма само да 
оним моим јаг њан цад ма видиш оки це, ко 
у неке ђечи це, љеба ми и соли, гле да ју те, 
само што н-уми ју да про збо ре. – Мој дра -
га не пре ко Дра га чи це / ја заво љег те твое 
очи це; в. але ње ти, про тег ну ти, ║ окат 
ока та -о ‘који је изра зи то испуп че них очи -
ју, буљав’; в. буљо. – Он, нако окат, забе -
зек ну се и још се више издр љи зачу ђен; ║ 
окце -ета с ‘место на коме изби ја пупо -
љак, цвет’. – Кре ну ло окце, ако Бог да да 
не биде мра за, биће вај ди це. 

оков око ва м 1. ‘метал ни дело ви на 
тишље ра ју’. – Има на ваше ру да се купи 
мло го добар оков за тишље рај и мло го е 
јев ти ни је но по рад ња ма; 2. ‘напра ве у 
које се оки ва ју заро бље ни ци’. – Земај ле 

зли ков ци ма није било доста да утам ни че 
чове ка, но га још баце у око ве. 

око ва ти оку ем в. оки ва ти.  
око зи ти се око зи се св ‘доби ти мла -

дун че (о кози)’. – Око зи ла се Бел ка и, неш 
ми веро ва ти, лани се обли зни ла, а оно мад 
се отро ја ни ла.  

око ли ши ти око ли шим несв ‘оте за ти 
са саоп шта ва њем непри јат не вести’. – 
Видим ја да нешто има, ал он ника ко да 
изу сти, нешто око ли ши, ваља дар му би 
незгод но да каже. 

око мит -а -о ‘врло стрм’. – Не мош 
туда да сагнаш кола, виш како е око ми то, 
туј нак ни винт не пома же, него иди ти 
нао ко ло, бла го мене. 

око ми ти се око мим се св ‘зау зе ти 
строг или непри ја тељ ски став пре ма неко -
ме’. – Око ми ли се на мог весе лог Дра га, 
да могу, у топ би га тури ли.  

око ми ша ти -ам св ‘ски ну ти шашу с 
кли по ва куку ру за’. – Синоћ смо око ми -
ша ли кода нас, а дове че иде мо сви код 
овиг њиниг, да им се оду жи мо. 

окон чи ти окон чим св ‘обе ле жи ти 
помо ћу обо је ног кон ца’. – И ондак се она 
узи ца умо чи у боју, па се затег не, пову че 
увис и пушти да пље сне по труп цу те га 
тако окон чи, па се по оној лини ји потље 
струже узду жним тесте ре том; в. кана ва. 

око па ва ти око па вам несв ‘копа ти око 
усе ва’. – Јуче смо око па ва ли жито кода 
њиг, а данаш ћемо наше; ║ око па ти око -
пам св пре ма копа ти. – Помо го ше нам 
Мило рад и Вла де око па ти жито ал нако 
свој ски. 

око пи ли ти се око пи лим се св ‘поро -
ди ти се пре уда је; омла ди ти се пре вре ме -
на (о сто ци)’. – Она се око пи ли ла, а за 
мло ге ће да рек не да су кур ве. – Ова јуни -
чи ца оће да с око пи ли, а мла ђа е од прво -
тел ки без ма ло годи ну дана. 

окоп ни ти (се) окоп ни(м) (се) св 1. 
‘мести мич но се ото пи ти (о сне гу)’. – На 
овој при сој ној стра ни снјег се окоп ни јо 
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начи сто, а она мо у осо ју није ни про ша -
ро; 2. ‘измр ша ви ти, усу ка ти се’. – Ма 
нешто ми ђедо уве дри јо и згод но окоп -
ни јо, ниђе га нема, кос и кожа. 

око рак око р ка м ‘отпа дак при стру га -
њу гра ђе на коме се нала зи кора дрве та’. 
– Ид-де, бла го ђеду, про бе ри ониг бољиг 
око ра ка, да начи ни мо кочаг телад ма. 

око си на ж ‘стр ми на, коси на’. – Кад је 
кер зао ку пи јо зеца низ ону око си ну, 
мишља смо да ће га поц је па ти, ал он уте -
че у онај шишљак. 

око си ти се -им се св ‘изви ка ти се на 
неко га’. – Она, весел ни ца, још није ни 
довр ши ла шта шће де да каже, кад се она 
њена сна е ти на око си на њу, Бог-те моло -
во сами, ко да јој је она посил на. 

окот м ‘кот, накот, живо тињ ски пород’. 
– Немо ми о њима ништа при ча ти, то е 
горе од паćег око та. 

око ти ти (се) око ти(м) (се) ‘омла ди ти 
се (о жен ки живо ти ње)’. – Она шаре на 
зечи ца око ти ла шесто ро. 

окра јак -ајка м ‘крај ње пар че хле ба’. 
– Баба, дај мене окра јак, оћу д-утро шим 
у пасуљ. 

окрај чи ти -им св ‘одсе ћи кра је ве’. – 
Кад тру пац истружемо на тал пе, онда иг 
окрај чи мо с оба дви је стра не да не оста не 
ни лјек бје љи ке и да може да се сви гуе 
рапо ном. – Мај сто ре, бијо би рад да ми 
истружеш брв на на осми цу и да ми иг 
окрај чиш, нако по твој ски. 

окра ти ти окра тим св ‘скра ти ти’. – 
Дај де бич ки ју д-окра тим ову даску на два-
метра; ║ окра ћа ти -а св ‘поста ти кра так’. 
– Окра ћо дан, не мош ласно д-ура диш све 
што мора за виђе ла. – Ижџи гљо, вала 
Богу, па му окра ћа ли и рука ви и нога ви це. 

окр ва ви ти окр ва вим св ‘нама за ти, 
упр ља ти крвљу’. – Ш чим си то окр ва ви -
јо кошу љу; в. имен то ва ти. 

окре за ви ти -еза вим св ‘оста ти без 
зуба’. – А види се да ће ско ро у шко лу 
чим је окре за ви јо. 

[окренути] окре нем св. – Кад се онај 
народ окре но горе на ви ше, он лупи 
мистри јом по копа њи и вик ну: Про стак, 
мал тер!; ~ леђа ‘ура ди ти нешто неча сно, 
неза хвал но, изне ве ри ти’. – Окре ну ла му 
жена леђа и оти шла з дру гим, што каже 
Еми ли ја: затво ри ла вра та зад њи цом; ║ 
окре та ти окре ћем несв. – Од ондај се 
почо стал но окре та ти за-њом, кад гој про -
ђе путом. 

окре са ти окре шем св ‘одсе ћи тан ке 
гра не на дрве ту’. – Окре са ли смо багре -
ње за лисник, само да пове же мо у сно по -
ве и да жђе не мо у стог. 

окре чи ти  -им св ‘пре фар ба ти кре -
чом’. – Кад за обе ти ну окре чи мо кућу, ја 
с оно кре ча што оста не окре чим оне 
облут ке спо ред башчи це с цвје ћом. 

окр за ти се -а се св ‘оште ти ти иви це, 
поха ба ти’. – Она бол нич ка ћебад сва окр -
за на по иви ца ма, поми шљак д-одне сем 
мами ћебе од-куће, но се бојим да се не 
заме ре; ║ окр зну ти (се) -нем (се) св ‘рани -
ти мало’. – Некол ко њего виг дру го ва туј -
нак поги ну ло а њега окр зну ло мало изнад 
уве та. 

окр јек м ‘зеле на кон ча ста алга која 
густо расте по уста ја лим вода ма, жабо -
кре чи на’. – Она шаши на се све до сла не 
зеле ње ла ко окри јек. 

окри ла ти ти -им св ‘доби ти кри ла’; в. 
папер је, тица. 

окри ље с ‘дру ги дан сла ве’ – Нама 
течо Или ја сва ке годи не дола зи јо очи сла -
ве, па оста не о сла ви и на кри ла, а ишо 
јаком на окри ље пред ноћ, па се сити на-
ра зго ва ра мо. 

окр њи ти окр њим св ‘наче ти, одло ми -
ти један део’. – Вод те рачу на како носи те 
тај вели ки лонац с купу сом, немо да га 
окр њи те. 

окро ви ти окро вим св ‘ста ви ти кров’. 
– Важно е да си окро ви јо кућу да не кисне, 
сад пола ко: јед не годи не тишље рај, дру ге 
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мал те ре, тре ће пар то се и тако, мимо гред, 
сти ћи ћеш, с Бож јом помо ћи; в. дерт. 

окр пи ти -им св  ‘заши ти закр пу на 
поце па но место’. – Окр пи ла ти је Јула и 
пан та ло не и дола ми цу машин ски, испа ло 
мло го згод но. 

окру гал -гла -о ‘окру гао’; вођи ца, дугу -
љас, жуји ца. 

окру ни ти окру ним св ‘одво ји ти зрне -
вље куку ру за од кочан ке’. – Сад смо наба -
ви ли кру њач па окру ни мо жито очас, а 
земај ле смо кру ни ли на-руке, па ишло 
потип ко. 

окру шас -ста -о буц маст’. – Онај јој 
ста ри ји син дошо нако окру шас, пову ко 
на покој ну Мицу, сун це га гри ја ло. 

оку ми ти оку мим св ‘узе ти неког за 
кума’. – Мој ђедо оку ми јо кума Мило ша 
и од ондај ти се наше кум ство поштуе.   

оку њи ти се оку њим се св ‘оне ра спо -
ло жи ти се, поку њи ти се’. – Гла ву горе, 
ћери, шта си се оку њи ла, није он једи ни 
на свје ту, глај се посла. 

оку па ци ја ж ‘дола зак стра не вој ске 
или непо зва них осо ба у село, кућу’. – И 
сад ти је ово што гла мо на Косо ву, бла го 
ђеду, оку па ци ја, само што нико неће да 
рек не исти ну, него нешто зави ја ју у облан -
де, реко би смо ми пали с кру шке па не 
види мо да су они дошли на нашу пра ђе -
до ви ну, а нико иг ваби јо није. 

оку пи ти (се) -им (се) св ‘сабра ти се 
на неко место’. – Оку пи јо се народ код 
цркве, данас је Бого ја вље ње; ║ оку пља -
ти (се) оку пљам несв пре ма оку пи ти (се). 
– Стал но се код њине куће оку пља ла кое -
ка ка голо гу зи ја на неке кру жо ке и они су 
ти потље одгу ра ли у пар ти за не. 

оку ра жи ти се оку ра жим се св ‘охра -
бри ти се, поју на чи ти се’. – Он је стал но 
бијо кура жан, ал сад се оку ра жи јо пре ће -
ра но, стра ме да му ова пашчад не нау де. 

оку ра ти ти -им св ‘заи ма ти (се), сте ћи 
име так’. – Ан је мено оку ра тио, ома е почо 
д-изи гра ва неког газду. 

оку си ти -им св ‘про ба ти’. – Овај па-
суљ про ки со, једи ти, све кре, ја не могу 
да г- оку сим; ║ оку ша ти оку шам несв; в. 
гадљив, кавур ма. 

окут њи ца ж ‘део има ња око куће’. – 
Вели ка им окут њи ца, има пре ко три екта -
ра у јед ној бра зди; в. сур дук. 

оку ћа ри ти се оку ћа рим се св ‘оку ћи -
ти се’; в. оку ћи ти се, лјек. 

оку ћи ти се -им се св ‘оже ни ти се и 
оса мо ста ли ти, сте ћи соп стве ни дом’. – 
Кад су се иже ни ли, отац иг издје ли јо и 
сви су се, вала Богу, оку ћи ли и згод но 
живе и јед ни дру ге спо ма жу. 

оку ша ти -ам св ‘опро ба ти’. – И тако 
они  реше д-оку ша ју сре ћу јунач ку, па шта 
им Бог да. 

ола ба ви ти ола ба вим св ‘попу сти ти 
оно што је затег ну то’. – Ако се мот ка ола -
ба ви, немо да дозво ли те да поспа да ју сно -
по ви, но е затег ни те па пре веж те  коноп -
цом за срча ни цу. – Ола ба ви јо му се учкур 
па му спа да ју гаће. 

ола ди ти (се) ола дим (се) св ‘охла ди -
ти’. – Прво ола ди пре со лац па онда сипај 
пре ко сира.  

олај ола ја м ‘уље којим се мазао под’. 
– Кад се пар тос пре ри ба и осу ши, онда се 
пре ма же ола јом и после се крпа ма добро 
изглан ца. 

ола ја ва ти ола ја вам нес ‘ого ва ра ти’. – 
Не може она мир на, не да јој ђаво, но стал -
но мора неког д-ола ја ва. 

олај ле прил ‘ола ко’. – Ништа то није, 
немо да се ćеки раш, ја и моја чељад ћемо 
да  вам помог не мо, има то д-изгу ра мо 
олај ле. 

олак ша ти -ам св ‘учи ни ти лак шим’; 
в. рива ти. 

оле ши ти -им св ‘добро изу да ра ти’. – 
Бог ме га оле ши јо љуц ки, сад је миран ко 
буба, а бијо се избре зо бра зи јо, није шћео 
напо сле но ни лјек. 

оли за ти оли же св. – Кућа јој затег ну -
та  и чиста, мош меда д-оли жеш са пар -
то са. 
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оли ња ти се -ам се св ‘изгу би ти дла -
ку’. – Оли ња ло се оно Дра го љу бо во кери -
ште, ништа грђе виђо нисам. – Неки пут 
би њин раз го вор за трен засто кад поред 
њиг про мак не како оли ња ло кере (6: 7-8); 
в. лиња ти се. 

олје ни ти / олје њи ти се олје ним / ол -
је њим се св ‘пре ста ти бити вре дан и рев -
но стан’. – Мло го е вре дан деч ко бијо, ал 
се у пото ње вре ме нешто олје њи јо, изгле -
да ми да се опа зи јо; в. раз мр да ти. 

оло вла ни прил ‘прет про шле годи не, 
оно мла ни’. – Још од оло вла ни, откад је 
дошо из вој ске, ја му вичем „жен се“, 
немо, бре, арчи ти вре ме у-ништа. 

олош м ‘про па ли це, лоше дру штво’. 
– Нашо неке оло ше и ш њима дан гу би, 
што се оно каже: нашла вре ћа закр пу. 

оло ша ти -ам св ‘погор ша ти се, поста -
ти лош(ији)’. – Некад је то бијо дели ја 
човек, карак те ран, обра зли, сад неке јаде 
оло шо, ни онај човек ни помо зи Боже; в. 
про ки си ва ти, куња ти. 

олтар олта ра м ‘део цркве у коме се 
оба вља глав ни део бого слу же ња, одво јен 
ико но ста сом’; в. крста ча, цели ва ти.   

олу ја ж ‘невре ме с јаким ветр ом’. – 
Знај да се спре ма олу ја чим се сто ка вако 
узло вр је ди ла. 

олук олу ка м ‘слив ник за воду с кро -
ва’. – Напра ви јо ми олу ке и зате го иг ко 
там бу ру; ║ олу чић м дем ‘жлеб низ који 
се сли ва сурут ка са сира ли це’; в. сира ли -
ца. 

олу пи на ж ‘оста так неке хава ри са не 
ства ри’. – Не знам што е рас то вр зо оне 
олу пи не око куће, ја би на њего вом месту 
оно дао Цига ни ма, они људи ску пља ју те 
лома та ни је. 

оље би ти се -им се св ‘доћи до бра -
шна, хле ба’. – Само да мено још пре су -
шим пше ни цу па ћемо да се оље би мо. 

ољу шти ти ољу штим св ‘ски ну ти 
кору’. – Ољу шти ком пи ре па иг тури да 
се кува ју да начи ни мо ком пир чор бу. 

ома прил ‘одмах’. – Нисам шћео да 
му рек нем ништа, ома би се ćети јо. 

ома га њи ти -им ‘запр ља ти, зага ди ти, 
опо га ни ти’. – Немо де да ми мач ке ома га -
ње ово јело, ћерај иг напо ље момен тал но. 

ома ла ти  -ам св ‘окре чи ти’; в. моло -
ва ти. 

ома ли ти -и св св ‘недо вољ но при пре -
ми ти, недо ста ти’. – Ома ли ло сје на, бог ме 
ће ми се наму чи ти сто ка док не ста ше 
брсти на и тра ва. 

ома ло ду ши ти -им св ‘демо ра ли са ти 
се’. – Никад он није бијо таки, сад је 
нешто ома ло ду ши јо, откад су га она 
пашча ди ја наćе ки ра ла. 

ома ља ти -ам св ‘поста ти маљав’. – 
Сав ома љо и зане о бри ја ни јо се, стро ба га 
поглед ну ти, не знам кои су му јади. 

ома ма ж ‘ома мље ност, оша му ће ност’. 
– Виш да е ван себе, ко да му е дата нека 
ома ма, нит зна шта при ча нит зна шта 
ради, туче ко у неком буни лу. 

оман ђи ја ти -ам св ‘зача ра ти, баци ти 
чини’. – Видиш да није у вин клу, мора да 
га е она керу ша оман ђи ја ла с оном њеј зи -
ном мај чи ном; в. соли ло. 

ома ну ти ома нем св ‘сла га ти, изне ве -
ри ти’. – Што, рођо, ома ну, те не дође како 
реко смо? 

ома ња ти -а св поста ти тесно, сма њи -
ти се’. – Пора сто, вала Богу, па му све 
ома ња ло. 

ома њи -а -е ‘ома лен, низак’. – Игру -
тин ти је бијо ома њи чоек, ал вре дан и 
ота ра шан ко чигра, па му јед не при ли ке 
баба Зор ка, која е ста ри ја од-њега три јес-
годи на, вели: Јој, Игро, ја не знам ку-ћемо 
ми, пусти, кад нам ти умреш. 

ома сти ти ома стим св ‘нама за ти 
машћу’. – Кад сам вади јо пече ње из вру -
не, ома стик кошу љу; ~ брк ‘добро се наје -
сти’. – А за Божић ћемо, ако Бог да, д-
ома сти мо брк, има мо добро божит ња че; 
изр. ~ коно пац ‘спре ми ти веша ла, обе си -
ти неког’. – Заслу жи ли су да ома сте коно -
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пац; ~ јару гу ‘постра да ти у каквој заби -
ти’. – Тако ти је он весел ник неђе, Бога 
питај ђе, ома стио јару гу; ║ ома шћи ва ти 
ома шћу ем / ома шћи вам несв пре ма ома -
сти ти. – Неки неће ома шћи ва ти коно -
пац, а заслу жи ли су га.  

ома то ри ти -им св ‘оста ри ти, оне мо -
ћа ти’. – Има људи што куку ма чу, веле, 
ста ро сти пако сти, а ја бог ме јок, ја кажем, 
бла го оном ко ома то ри и углед не ђецу 
свое ђеце, куш љеп ше. 

ома ћи омак не св ‘иза ћи из уоби ча је -
ног, оче ки ва ног; оти сну ти (се)’. – Пође -
ки пут му омак не нека тежа реч, па се 
ондај сви згле да ју и зачу де; ║ омак ну ти -
нем св ‘и с т о ’ . – Кад је пре ла зи јо пре ко 
пото ка,  омак не  му  нога с рипе и уга зи 
у-воду до коље на; ║ оми ца ти -чем ‘оти -
ски ва ти се’.  – Кад су пре ла зи ли пре ко 
брв на,  поче ше оми ца ти и упа да ти у-
поток. 

ома ци ти се ‘доне ти на свет мла дун -
чад (о мач ки) ’. – Јопет се ома ци ла мач ка. 

ома ши ти -им св ‘про ма ши ти, изне ве -
ри ти’. – Гађа смо ори ја ши ма у оне купе и 
сви нај че шће ома ши мо, а Цве то ско ро сва -
ки пут потре ви и тако зара ди пуне џепо -
ве ора; ома ши ва ти ома шу ем / ома ши вам 
несв пре ма ома ши ти. – Некол ко њиг је 
ома ши ва ло кад су гађа ли јабу ку док не 
узе пушку Урош и потре ви је испр ве.  

ома шка ж ‘про ма шај, гре шка’. – То 
ти је вели ка ома шка, немо се прав даш 
ништа, јел то није обич на гре шка, но 
наме ра тешка. 

омла дак -тка с ‘при но ва’. – Овај омла -
дак се данас друк чи је гаи, у наше вре ме 
се није толи ко води ло рачу на, даш им шта 
има.  

омла ди ти омла дим св ‘поно во се поја -
ви ти (о тра ви)’; в. опа сти1. 

омла ти ти омла тим св ‘обо ри ти воће 
уда ра ју ћи по гра на ма мот ком’. – Ја сам 
ора се омла ти јо и одок воло ви ма, а ви, кад 
узмог не те, идте те иг покуп те. 

омо ри на ж ‘спа р но вре ме, спа ри на, 
жега’. – Одав но не пам тим ваку омо ри ну, 
оће сто ка да ска па, уćе ви се усу ка ли, не 
може ласно да се дише. 

омра за ж ‘мржња’. – Од ондак ти међу 
њима завла да омра за, не могу да виде јан 
дру гог, боље се сла жу пашче и мач ка но 
они, тамо они.  

омр зну ти -нем св ‘иза зва ти мржњу, 
мрзе ти неког’. – Ма ника ко чудо то, ђецо, 
није, те позлоп шти ње ти је било одвај кад, 
омр зну се јетр о ве и напра ве сва ђу у-кући 
да не може нико никог да гле да, па ти ете 
део бе. 

омр ка ти се омр че се св ‘пари ти се (о 
овца ма)’. – Пје ва ше Или ја весе ли: нeма 
сока да се срче док се Гра ша не омр че. 

омрк ну ти -нем св ‘зате ћи се ноћу у 
путу’. – Баба Дра ги ња при ча ла да не зна 
коли ко је пута омр кла пре ко Јели це; ║ 
омрк ња ва ти омрк ња вам несв; в. уста -
оц; ║ омр ца ти -че(м) несв пре ма омрк ну -
ти. – Тамо нам је и сви та ло и омр ца ло. 

омр си ти омр сим св ‘узе ти мрсну хра -
ну у вре ме поста’. – Пре ва рик се те се, 
пуста, омр сик нео ти це, ништа ми крив ше 
није било. 

омр шај м ‘узи ма ње мрсне хра не после 
поста’. – Сад, кад насту пи омр шај, оће мо 
да иг позо ве мо у-гости на јед ну вече ру и 
да се мено пораз го ва ра мо. 

ому дра ти -ам св ‘сте ћи мудр ост’; в. 
лењи вац; ║ ому дри ти -им св ‘учи ни ти 
мудрим’. – И баба Дра ги ња се при би уз 
или ња чу, нође крај пута, пре кр сти се и 
поче се моли ти: Мај ко Бож ја, сачу вај иг, 
ому дри иг, спа си иг. 

ому љи ти ому љим св ‘нешто дели мич -
но ура ди ти, попу сти ти, изне ве ри ти  оче -
ки ва ње’. – Ове годи не нам је унук мено 
ому љи јо у-шко ли, нису му све пети це; ║ 
ому ља ти ому љам св ‘овлаш про пра ти, 
плак ну ти’. – Ому љај де мено ову мље ча -
ну кову па изру чи у-спла чи не. 

ому та ж в. напој.  
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она мо прил ‘у оном прав цу, на оној 
стра ни’. – А она мо, с оне стра не пото ка, 
Чер го ви ште, шаре но село. 

ондај прил ‘онда’. – Ми смо из вој ске 
изи шли при је осам годи на и од ондај се 
нисмо виђе ли; в. луг, шћу ка ти; ║ ондак 
прил ‘онда, рани је’. – Имо ондак они зва -
ни зеле ни план кад је држа ва дава ла неке 
зај мо ве, кажу, баја ги, повољ не, док им 
нису нату ри ли клеч ку за-врат; в. лотра, 
луди ра ти. 

онда ле прил ‘одан де, оту да’. – Онда -
ле смо после ласно нашли пут, ал дон ле 
је било пову ци потег ни; в. дон ле. 

оне а ча ти -ам св ‘осла би ти, изгу би ти 
сна гу’; в. земља, 

оне мо ћа ти -ам ‘осла би ти, оста ти без 
моћи’. –  Кад је, под ста рос, оне мо ћо, није 
мого сто пе. 

они зак -ска -о ‘нижег раста’. – Бија -
ше нако они жег раста, буц мас и црвен у 
обра зи ма, густиг веђа и оштра погле да. 

оно ве че ри прил ‘пре неко вече’. – 
Били смо оно ве че ри на коми ша њу код 
Миљој ка, вала смо се исми ја ли и нако -
мен ди ја ли, ко никад. – Било пре ло оно ве -
че ри код Мице Мили не, иску пи ле се жене 
и ђевој ке из целог џема та. – Она мо у 
Љесков цу се чу нека дре ка оно ве че ри па 
неко  про ту ри  абер  да  се поја ви ло дре -
ка ло. 

оно вре мје с ‘оно (рани је, дав но) вре -
ме’. – У оно вре мје мла ђи су љуби ли у-
руку ста ри ји народ, знао се сва ки ред и 
поре дак, кад ста ри ји уиђе у-кућу, мла ђи 
уста ју, а јок ко-во сад не зна се ко пије а 
ко пла ћа, што вико Вла ди ка Нико лај, не 
поштуе мла ђи ста ри је га, но се мла ђи 
памет ни ји гра ди. 

оно лиц ни -а -о ‘мален, ситан (као што 
је онај)’. – Кад је пошо у шко лу, бијо е 
оно лиц ни, ко ово Ста но е во дје те, а еве ти 
га сад, већи од оца; ║ оно ли шни -а -о 
‘и с т о ’ . – Био ситан, оно ли шни, немаш 
шта виђе ти; ║ оно ли чач ки -а -о ‘вели ки , 

огро ман’. – Имо е кера: бијо е оно ли чач -
ки ко оно теле. 

оно мад прил ‘пре неко ли ко дана’. – 
Данас при ча јед но, а оно мад је при чо 
сасвим друк чи је; в. номад.  

оо! узв за уста вља ње запре ге. 
опа ви за ти се -ам се св в. ови за ти. – 

Кад је пао са шљи ве, бија ше се оне све -
сти јо, једва се опа ви за кад га попр ска смо 
водом.  

опа зи ти се -им се св 1. ‘први пут осе -
ти ти покрет дете та у утро би’. – Каже снај -
ка да се опа зи ла, вели: оćе тик како се дје -
те гиц ну; 2. ‘поста ти све стан сво је 
сек су ал но сти’. – Изгле да ми да се мој 
унук опа зио; в. олје њи ти се. 

опа ја ти опа ем / опашем св ‘обри са ти 
пау чи ну и пра ши ну метлом или чет ком’. 
– Узми, ћеро, метлу те опа јај ону пау чи -
ну у кача ри, грд но кад наи ђу људи да 
виде. 

опај да ра  ж ‘жена дугач ког јези ка и 
малог угле да’. – Она опај да ра ништа дру -
го и не ради него ски та, ђа ус пут ђа нис 
пут, и ого ва ра кое ког. 

опа ли ти опа лим св 1. испу ца ти метак 
из оруж ја. – Они пова ди ше пишто ље и 
опа ли ше по некол ко мет ко ва у ваздук; 2. 
‘попа ли ти’. – Буга ра ши су нам све опа -
ли ли; 3. ‘жесто ко изру жи ти’. – Кад му е 
дого ро луч до нока та, кад више није мого 
да трпи њине лажи, он опа ли те им скре -
ше све у брк; ║ опа љи ва ти опа љу ем / опа -
љи вам несв ‘ого ре ва ти оштри це дире ка’. 
– Ене га у-башчи опа љуе дире ке. 

опа ме ти ти опа ме тим св ‘при зва ти [се] 
паме ти, ура зу ми ти [се])’. – Ако узмем ову 
бати ну, опа ме ти ћу те за сва вре ме на. – 
Вика ше наш ђедо: бла го оном ко се туђом 
ште том опа ме ти, а тешко оном који сво -
јом мора; ║ опа ме ћи ва ти -ећу ем несв 
‘при зи ва ти паме ти’. – Ни ста ра чове ка ни 
ста ро мага ре не вре ди опа ме ћи ва ти; в. 
опа у чи ти. 
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опа нак опан ка м ‘тра ди ци о нал на срп -
ска обу ћа’. – Ондак су сви о благ да ни ма 
обла чи ли ношњу и обу ва ли опан ке, зато 
е и испје ва на она: јелек, анте ри ја и опан -
ци, по томе се зна ду Срби јан ци; ║ опан -
чић -ића м дем. – Наба ви ли ђеци опан чи -
ће на ваше ру; ║ опан чи на м пеј. – Имо 
голе ме ножур де па кад му поглаш опан -
чи не, изгле да ју ко волуј ске сони це. 

опан чар  1. ‘човек који пра ви опан -
ке’. – Над Жиком нема бољи опан чар. – 
Лалов отац Ристо е бијо сарач, а Стан ков 
отац опан чар, Нино сла вљев вото грав, а 
Нико ли ћи боја џи је,  у оно вре ме то су 
били дома ћи ни људи доље у Чач ку и ми 
смо били њине муште ри је, а и они су ода 
нас купо ва ли бје ли мрс; 2.  ‘ексер који се 
кори сти при изра ди обу ће’. – Купи ми 
мено љеса ра и мено опан ча ра, нек се нађе 
у-кући; в. баски јаш; 3. ‘снег виси не 5-6 
цм’. – Бија ше пао сње жић, само потру си -
јо, пра ви опан чар, и ми реши мо д-иде мо 
у-шуму д-оба ли мо грм. 

опањ ка ва ти опањ ка вам несв ‘кле ве -
та ти’. – Мора она вазда да неког опањ ка -
ва, а себе не види. – Он почо д-опањ ка ва 
моју чељад, а ја велим: ништа, ђецо, не 
брин те, нико вас не мож д-осра мо ти сем 

вас самиг; ║ опањ ка ти -ам св пре ма опањ -
ка ва ти. – Не мож рђа д-опањ ка чести та 
чове ка – зна ду се мере и јед ном и дру -
гом; в. изу да ра ти. 

опа ри ти се опа рим се св ‘доћи до 
нова ца, наслед ства’. – Откад се опа ри јо, 
ни онај човек ни помо зи, Боже, пови љо 
начи сто. 

опа сан -сна -о ‘јак, жесток (мраз)’; в. 
зашу шка ти; ║ опа сно прил ‘извр сно’; в. 
ћувик. 

опа са ти (се) -шем (се) св ‘веза ти (се), 
ови ти (се) око стру ка’. – Ондак жен ски -
ње пре ко сук ње и блу зе опа ше тка ни це; ║ 
опа си ва ти опа су ем / опа си вам несв ‘вези -
ва ти појас око стру ка’. – И мушкар ци су 
пре ко пан та ло на опа си ва ли шаре не тка не 
поја со ве; ║ опа си ва ње с гл. им. ‘облик 
народ ског лече ња сто мач них тего ба’. – Ал 
ме-шчи ни да е има ла неку валин ку, мено-
мено  па  е,  кажу,  нешто  про ба да ло 
подну сто ма ка,  те  је  ишла  на    опа си ва -
ње, чак у Радо сав че ви ће, код Олге Обра -
до ве (7: 112). 

опа сач -ача м ‘широк каиш (об. вој -
нич ки)’; в. рас па са ти се. 

опaсти1 опа се св ‘попа сти (сву тра ву 
на пашња ку)’. – Опaсле овце сва ку трав -
чи цу, зару би ле до црне земље; ако не уда -
ри киша д-омла ди тра ва, мора ћу да иг 
изго ним нави ше у-пла ни н 

опа сти2 се опа се се св ‘опло ди ти се (о 
коби ли). – Опа сла ми се коби ла под Мила -
но вим пaстувом, надам се ваљат ном под -
млат ку. 

опа у чи ти -им св ‘уда ри ти’. – Ако те 
опа у чим јам пут, опа ме ти ћеш се и неће ти 
пасти наум да бле сиш; ║ опа у чен -а -о 
‘»уда рен у гла ву«, ћак нут’. – Пушти га 
кра ју, бога ти, виш да е опа у чен за све 
паре. 

опа ша ти опашем св ‘метлом или перу -
шком ски ну ти пау чи ну, пра ши ну, пепео’. 
в. опа ја ти. – Узми метлу те опа ши пра -
ши ну са каца у кача ри. 

СЛ. 68: ОПАНАК; 1. КЉУН, 2. ПРЕПЛЕТ,  3. ЂОН
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опе ло с ‘бого слу же ње на сахра ни’. – 
Било Жар ку на опе лу четр нес попо ва и 
тешки народ дошо у спро вод. 

опе ље ши ти -им св ‘покра сти’. – Он 
ти је опе ље ши јо нај пр во оца, па потље 
задру гу, па му ни то нема доста, сад га 
ене у-општи ни. 

опе пе ли ти -им св обич но уз нега ци ју, 
‘не успе ти у нече му’. – Про бо он д-изву -
че ону букву вла ком с коњом, ма није 
мого ни д-опе пе ли. 

опер опе ра -о ‘искри вљен, изви то пе -
рен’. – Опе ра ти ова гра ђа, не могу од 
ово га да начи ним тишље рај ника ким 
начи ном. 

опе ћи се опе чем се св 1. ‘опр жи ти се’. 
– Кад је вади јо брав че из вру не, није узо 
крпу па се опе ко да-бок-сачу вај; 2. ‘пре -
ва ри ти се’. – Ко се јед ном опе ко тај више 
не узи ма паре под инте рес, но се опру жа 
кол ко му е губер дуга чак. 

опи вен опи ве на -о ‘пијан, алко хо ли -
сан’. – А он бија ше опи вен, једва стои, 
таи ко дје те кад ће да про о да. 

опи ја ти се опи јам се несв ‘напи ја ти 
се, бити алко хо ли чар’. – Не вре ди му гово -
ри ти, опи ја се сва ки дан, оће д-упро па сти 
кућу и гото ва ствар; ║ опи ти се опи јем се 
св пре ма опи ја ти се. – Кад се опи је, глај 
да се измак неш. 

опи ра зи ти се опи ра зим се св ‘бити 
про тив кога, узе ти кога „на зуб“. – Бија гу 
се опи ра зи ли на њега, није му било с 
миром ништа д-ура ди, једва га се отка ни -
ше. 

[описати] опи шем св. – Има Мили -
на све кро ва доље у Чач ку зид њак, не 
могу ти опи са ти кол ко е зго дан; ║ опи -
си ва ти опи си вам несв. – И он поче да 
нам детаљ но опи си ва како се та буда ла -
шти ња дого ди ла. 

опи сме ни ти се -им се св ‘нау чи ти 
чита ње, писа ње и рачу на ње’. – Опи сме -
ни јо се у вој сци, зна и да чита, и да пише 
и да рачу ња; ║ опи сме ња ва ти се -ења вам 

се несв. – Тамо иг опи сме ња ва ли и учи ли 
иг да раде што тре ба. 

опи ша ти се -а се св ‘кре ну ти нао па -
ко’. – Ове годи не му ништа није пошло 
руке, све му се нека ко опи ша ло.  

опка ша ти опка шам несв ‘коси ти око 
нече га’; в. лога ло; ║ опко си ти опко сим св 
пре ма опка ша ти. – Опко си туј око мра -
ви ња ка и пази косу. 

опкла ди ти се -им се ‘скло пи ти опкла -
ду’. – Опкла ди ли се они у поза ма шан 
улог: један вели да е мајор Гаври ло вић 
рањен на одбра ни Бео гра да, а дру ги каже 
– јок. 

опкра ја ти опкра јам несв ‘пази ти, 
чува ти гости ти неког’. – Опкра ја ју ме дан 
и ноћ ко мало дје те, држе ме ко мено воде 
на-дла ну, сва ка им час ђе чули и ђе не 
чули; в. добан да ти. 

опла вак -авка м ‘огра нак који је доне -
ла вода’. – Он смо та неки опла вак и грма -
чи на њега, једва иг уми ри смо да не бид -
не бела ја. 

опла ви ти -им св ‘помо дре ти од уда -
ра ца’. – Опла вљо е весел ни цу, сва модра 
ко шљи ва, не сми је д-изи ђе међ народ, а 
ништа није кри ва, све кр ва јој начи ни ла 
бој. 

оплаз м ‘про пуст у неком послу (при 
ора њу, сеја њу). – Мало-мало па опла за, 
начи ни неки оплаз.   

опла за ж ‘део бра зде на коме иско чи 
плуг при ли ком ора ња’. – Оста ла му опла -
за, па ђедо иде да пре ко па. 

опла зак -ска м в. опла за. – Морам онај 
опла зак да пре ри љам, дошла ми њива 
нека ко крња. 

опла за ти -ам св ‘напра ви ти про пуст 
у неком послу’. –  Е туј си, Мика не, опла -
зо и то начи сто;  ║ опла зну ти се -нем се 
св ‘и с т о’. – Пазде, сине, да се не-опла з-
неш неђе међ људ ма, а на њиви се лако 
попра ви. 

опла зи на ж в. опла за. – Да му није 
оста ло некол ко опла зи на, не би било рђа -
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во ора ње, ал пошто му е први не, немо да 
га задир ку е те. 

опла ка ти -чем св ‘отпла ка ти’; в. поба -
ци ти.  

опле ви ти опле вим св пре ма пле ви ти; 
в. баба. 

опли та ти -ћем несв ‘пра ви ти пле тер 
од пру ћа око ста кле не посу де’. –  Дави -
до ви ћи су умље ли да пле ту кор пе и д-
опли ћу бало не; в. рави ја. 

опљу зга ти се -ам се св ‘доби ти ране, 
пљу зге’. – Бија ше се, јад на Здрав ка, мено 
и опљу зга ла. 

опљу ну ти -нем св ‘овла жи ти пљу вач -
ком’. –  Виђи вако, опљу неш међ прсте 
кад извла чиш жицу из куђе ље; ~ дла но ве 
‘добро запе ти, зау зе ти се у послу’. – Нема, 
мој син ко, од тиг њиниг ван та зи ја ништа, 
но опљу ни дла но ве и с Бож јом помо ћу, у 
се и у свое кљу се, знаш како се каже: ако-
ш да пљу неш, пљу ни у шаке; в. ушка. 

опо лу мо ћи ти -им св ‘овла сти ти, опу -
но мо ћи ти’. – Вели мене онај општи нар 
да могу д-опо лу мо ћим неког да мешто 
мене мож д-издае моју имо ви ну у закуп. 

опор опо ра -о ‘горак’. – Ништа није 
мешчи ни опо ро ко оско ру ша док се не 
уси ти. 

опо р њак м ‘везив но масно тки во 
(слич но мара ми ци) којим су пове за на цре -
ва живо ти ње’. – Раз дво јиш вако опо р њак 
од цри је ва, па потље цри је ва пре вр неш, 
добро опе реш у некол ко вода, усо лиш и 
туриш на дим, кад се то осу ши ништа 
љеп ше у купу су ил пасу љу.  – Код већиг 
сви ња опо р њак бациш у сало и топиш 
мас. 

опра ви ти -им св ‘посла ти неког или 
нешто’. – Опра ви ла сам дје те у задру гу 
да ми купи ква сца и људ ма цига ра; ~ се 
‘доте ра ти се’; – Опра ви јо се наш Мићо: 
реко би је пошо на-свад бу; изр. ~ на руке 
‘пре да ти лич но’. – Опра вио ти ово да дад -
неш тати, ал лич но њему на-руке, ника ко 
друк чи је. 

опра си ти (се) опра си (се) св ‘доне ти 
на свет мла дун чад (о крма чи) ’. – Опра -
си ла нам крма ча три не сто ро. 

опра ши ти опра шим св 1. ‘први пут 
око па ти усев’. – С про ље ћа кад кре не 
уćев, ми опра ши мо њиву да е прор је ди мо 
да се не издае на често бу и да сузби је мо 
коров и то ти је прво коп; 2. ‘опло ди ти (о 
воћу)’. – Ваља овај пове та рац, боље ће да 
с-опра ши воће. 

опрез м ‘пажња, буд ност’. – Сви смо 
на опре зу, шушка се да ће да нам укра ду 
Анђу. 

опре за ж в. опрез. – Бид ни на опре зи 
и пази да не про ђе поштар, тре ба ло би да 
нам је наш вој ник досад пра тио писмо.  

опре ми ти опре мим св ‘спре ми ти, при -
пре ми ти’. –  Чим имаш ћер, зна се да тре -
ба д-опре миш то дје те за уда ју. 

опре сти опре дем св ‘завр ши ти пре де -
ње’. – Опре ла сам сву вуну, сад ћу да пре -
пре дам пре ђу па да носим код Лепе боја -
џин ке. 

опр жај м ‘опе ко ти на, ожи љак’. – То 
ми оста ла успо ме на од опр жа ја, кад сам 
бијо мали; в. лак ну ти, мелем. 

опр жи ти се -им се св ‘опе ћи се’. – Не 
дај де ђете ту да при ла зи шпо ре ту, опр жи -
ће се. 

опри ча ти опри чам св ‘испри ча ти’. – 
Мило рад опри ча како оно мад ума ло да 
награ и ше кад је ишо у Бањи цу, па горе -
нак у пла ни ни нале ћо на сплет ониг што 
се не поми њу. 

опр љи ти (се) опр љим (се) св ‘опр жи -
ти се’. – Кад је изру чи ва ла отку ван веш у 
пари јо ни цу, под ли је јој се онај цјеђ те опр -
љи ногу. 

опрос опро ста м ‘опро штај, пра шта -
ње’. – Нек му Бог опро сти, ал ако се не 
покае и не затра жи опрос од роди те ља, 
неће му то на добро изи ћи.  

опру жа ти се опру жам се несв пре ма 
опру жи ти (се); в. глав ни ца; ║ опру жи ти 
-им св ‘пру жи ти (се), про тег ну ти (се)’. – 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ384



Кра став ци опру жи ли врје же и замет ну ли 
ко кити на.   

опр чи ти -им св ‘опло ди ти козу’. – 
Онај Маној лов јарац ти је опр чи јо кој зна 
кол ко коза, сви дого не козе пода њ и оне 
се бли зне, а неке и тро ја не. 

опси го ва ти -уем св ‘одби ти од мере 
(тару, виру)’. – Кад опси гу е мо дару, то ти 
је десет кила, поја ко, ал ајд – да рачу ња -
мо десет; в. уга рак. 

опста ја ти опста ем несв ‘одр жа ва ти 
се’. – Нека ко опста е мо на једви те јаде; ║ 
опста ти опста нем св ‘одр жа ти се’. – Ови 
да могу, и душу би ти узе ли, ал човек 
мора да се бори да нека ко опста не. 

опу зну ти -нем св ‘осла би ти, изгу би -
ти бит не осо би не’. –  Ене ти га онај тра -
то ар сав опу зно и прсо ко да си тури јо 
шедит. – Кад дрво опу зне, није ни за шта 
сем за на ватру и да знаш и за ватру е 
пор ђа во.  

опу сто ши ти -им св 1. ‘упро па сти ти, 
оште ти ти’. – Про ва ли ле сви ње про шће и 
опу сто ши ле ми башчи цу, ко да е гром 
гађо; 2. ‘раз ма зи ти неко га’. – Мло го су 
опу сто ши ли ђецу, каја ће се боз-тога, ал 
ме стра да не-бид не доц кан. 

опу та ж ‘кожна тра ка за пра вље ње 
пре пле та на опанцима`. – Опан ча ри ону 
ушта вље ну кожу иćе чу на тра ке и ш њима 
пле ту пре плет. – Бич ти се пра ви јо од 
дебе ле опу те. 

опу чи ти -им св ‘оти сну ти, ћушну ти, 
обо ри ти’. – Сви ње гур ка ле онај бакрач и 
опу чи ле га доље низ башчу; ~ се. – Дуну 
ветар те ми се опу чи онај вршњи сноп са 
сто га. – Откад ови завла да ше, опу чи ше 
нам се кола низ брдо. 

опу шак -шка м ‘оста так од цига ре те, 
пика вац’. – Води рачу на ђе бацаш опу -
шак, може од њега шума ил сје но да се 
запа ли, дале ко било. 

опу шти ти -им св ‘опу сти ти’; в. пућ -
пу ри ка ти. 

опу шће ти -сти св ‘опу сте ти, изу мре -
ти’. – Опу шће село, опу шће ли торо ви, 
опу шће ло све. 

опчи ни ти опчи ним св ‘ома ђи ја ти’. – 
Опчи ни ла га она вешти ца неким ман ђи -
ја ма, ни онај човек ни помо зи Боже, ко да 
е пови љо. 

опчу ва ти опчу вам св ‘сачу ва ти’ – Није 
ласно опчу ва ти ноли ко има ње; ║ опчу ван 
-а -о ‘сачу ван, добр ог здра вља за сво је 
годи не’. – Он ти је олај ле про шо у живо -
ту, била вели ка задру га па га закла ња ли 
од тере та и виш каки је опчу ван, реко би 
нема више од педе сет а мој вршњак, догу -
ро до седам де сет; в. врсник; ~ се ‘сачу ва -
ти се, добро изгле да ти за сво је годи не’. – 
Опчу во се Мла ђо, виш како изгле да: не 
би му дао педе сет, а он пре гу ро седам де -
се ту, није се ćеки ро, има лје пу памет, а 
није ни запи њо мло же, више вато на-па-
ли цу. 

опши ва ти опши вам несв ‘шити по 
иви ца ма’; в. ибре но ва ти, кви р ца ти, отва -
ра ти; ║ опши ти опши јем св пре ма опши -
ва ти. – Вели она да му то опши је, ал он 
неће, вели да му изи шо увр стак. 

ора / орај / орас ораа / ора ја / ора са м 
бот. ‘орах, Juglans regia (дрво и плод)’; 
изр. Не би му узо ора из руке. – Заспо 
миле под зеле ни ора / кад запе вам про бу -
дит се мора; ║ ора шчић м 1. дем од ора(х). 
– Кад четрес зеле ниг ора шчи ћа туриш у 
кило комо ве раки је и то одстои месе чак 
дана па потље узи маш по јед ну чаши цу 
сва ко јутро, то ти је лјек за шти та сту жље -
зду; 2. м бот ‘плод муска то вог дрве та 
Myristi ca fra grans, мускант ни ора шчић 
(зачин)’. – Ондак мено озго потру сиш 
шеће ром у прау, циме том и настру жеш 
ора шчи ћа да зами ри ше; ║  оров оровa -o 
‘који је од ора ха’. – Моја мај ка за руво 
доби ла од ђеда спа ва ћу собу од оро вог 
дрве та. – Немо да се пре ва риш да заспиш 
у оро вом ладу, мош да назе беш усред 
љета. 
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ора ж ‘погод но вре ме за рад’. – Сад 
после ове кише, чим цјед не, биће ора за 
огрт.  

ора до сти ти се -им се св ‘обра до ва ти 
се’. – Кад сам чуо да ми је снаа за сином 
роди ла мушко, ора до сти јо сам се само 
тако. 

ора ни ца ж ‘земља која се обра ђу је 
ора њем’. – Горе у-брду су пашња ци, а 
она мо у-пољу ора ни це.  

[орати] орем несв. – Што више плуг 
оре, све ćај ни ји бид не. – Ко ш ђаво лом 
оре тај гузи цом вла чи. – Ђаво не оре и не 
копа но о злу мисли; ║ оран орна -о ‘мек, 
тро шан, пого дан за око па ва ње’; в. загр ну -
ти, уори ти; ║ ора ње с гл. им 1. ‘обра да 
земље плу гом’. – Оти шли људи на ора -
ње; 2. ‘поо ра на њива, ора ни ца’. – Наки -
сло ора ње на љепо ту, само да га повла чи -
мо и мож да се сије.  

орач ора ча м ‘човек који оре’. – Однес-
де, снао, ручак ора чу; ║ орач ки -а -о  ‘који 
при па да ора чу’; изр. ~ -а над ни ца ‘днев -
на зара да која при па да чове ку који са сво -
јом запре гом и плу гом неко ме оре’. – Бог -
ме изи шла орач ка над ни ца на добру цену; 
~ -а песма ‘песма коју пева ју ора чи’. – 
Нема више орач ке песме. – Пје ва ше 
Обрен у свое вре ме ону: ој, ора чу, млад 
ора чу / ко ти даде мла де воке / мла де воке, 
вито ро ге / и јар мо ве јаво ро ве / и пали це 
шим ши ро ве / и завор ње босиљ ко ве / и бич 
косу ђево јач ку / љуту гују руч ко но шу. 

ора чи ца ж ‘спој ка изме ђу јар ма и плу -
га пре ко завор ња и вла че га’. – Саде нак су 
ора чи це гво зде не, а земај ле су биле од 
дрве не ракље која се избу ши да мож да 
про ђе заво рањ. 

ора шар -ара м ‘засад ора ха, воћ њак 
заса ђен ора си ма’. – Спо ди го смо з Бож јом 
помо ћу ора шар од седам-осам екта ра мла -
ђи ма за успо ме ну јел ора ти је сто го ди -
шња воћ ка. 

ора ша ра ж ‘пита с ора си ма’. – Кад 
умје си нана питу тиква ру или јабу ча ру, 

ужи ва мо, ал кад умје си ора ша ру, прсте да 
пој деш. 

орјаш м ‘кру пан орах’. – Ми смо се у 
јесен игра ли ора са тако што наре ди мо 
купе од три ора са доље и четвр ти озго и 
ми са лини је уда ље не пе-шес мета ра гађа -
мо орја ши ма у оне купе па ко сру ши купу 
њего ва е. 

орје дак -тка -о ‘про ре ђен, ређи него 
што се сма тра нор мал ним’. – Изгле да ми 
да су тице пој ле ćеме па осто орје дак, 
морам да пот си јем.  

орје ди ти орје дим св ‘раш чу па ти, про -
ре ди ти’. – Мло го е често жито, тре ба га 
орје ди ти; в. банак, пор је дак. 

орки де ја ж ‘орхи де ја’. – Нај љеп ше су 
Мари не орки де је, пуни про зо ри, не зна се 
која е од кое љеп ша, очи ју ми моиг. 

орни ца ж ‘ора ни ца, плод на и лако рад -
на пар це ла’. – Нису вође, оти шли доље у 
орни цу да саде папри ку.  

орњак -ака м в. орјаш. 
орњаш -аша м ‘нај круп ни ји орах 

којим се гађа у купу при игри ора ха’. – 
Нико није имо боље орња ше од Мико ша, 
све смо му дава ли по целу купу ора за 
један његов орњаш. 

оро орла м зоол ‘пти ца гра бљи ви ца 
орао, Aqu i la’. – Кад заклик та оро, квоч ка 
скло ни пилад у врзи ну;  ║  орлић -ића м 
дем. – Ене иг мали орли ћи, јаком поче ли 
да лете; ║ орлу ши на м пеј аугм. – Кад 
орлу ши на сагу би кри ла, и пилад je поч ну 
кљу ца ти. – Орлу ши на се може спу шти ти 
у брлог коко шке, ал се коко шка не може 
попе ти на виси ну орлу ши не; ║ орлов ски 
-а -о ‘који се тиче орло ва, који се одно си 
на орло ве’ – Виђи како е згод но место за 
мана стир, ко орлов ско гње здо. 

оро ви на ж ‘ора хо во дрво, ора хо ви на’. 
– Оро во лишће одби ја муши це, па смо 
кад за обе ти ну испе че мо брав че, пре ко 
њега, у подру му, тура ли оро ве гран чи це с 
лишћом, јел, што но кажу, муве се бое оро -
ви не ко вам пир гло го ви не; в. ора.  
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оро га ти ти -им св 1. ‘доби ти рого ве’. 
– Некол ко овни ћа ми згод но оро га ти ло; 
2. ‘оса мо ста ли ти се, оја ча ти, оси ли ти’. – 
Бијо е душа од ђете та, ал чим су поче ли 
да му шиљу паре из Аме ри ке, он ти је 
оро га ти јо, ни онај иксан ни помо зи Боже, 
узви јо но начи сто. 

оро го зи ти -им св ‘ста ви ти рогоз изме -
ђу дуга каце или буре та’. – Кад оро го зиш 
кацу, изме ђу дуга, не може д-исцу ри ни 
лјек. 

оро ну ти оро ним / оро нем св ‘осла би -
ти, дотра ја ти’. – Коша ра ми бија ше оро -
ну ла, побо јаг се да зази мим  овце у њој -
зи, па реко да е мено чекле и шем. – Дође 
вре ме кад човек оро не па није кадар ишта 
д-ура ди. 

оро си ти се оро сим се св ‘овла жи ти се 
росом’. – Идте нао ко ло, бла го баби, немо д-
иде те попри е ко, оће те да се оро си те начи сто.  

ортак -ака м ‘зајед ни чар у послу’. – 
Некад су њиг дво и ца били орта ци и лје по 
су се сла га ли; кад су им при сти гла ђеца, 
они се здо го вор но раз ор та че, веле: боље 
да се ми под је ли мо ко људи да нам се не 
би ђеца, не дај Боже, ćутра сва ди ла; ║ 
ортач ки -а -о ‘који се тиче орта ка’. – Ђедо 
е вазда гово рио: ортач ком коњу грба ва 
леђа. – Ортач кој коби ли место за про -
шћом; ║ ортач ки прил. – Они су ради ли 
ортач ки све док се Јово није запо слио у 
Чач ку. 

орта клук -аклу ка м ‘зајед нич ко ула -
га ње и зајед нич ки рад два или више лица’. 
– Уиђу њиг дво ји ца, беја ги, у неки орта -
клук, ал су се брзо пока ра ба си ли, јел чим 
је нешто сва чи је, није ничи је; ║ орта чи -
на ж ‘и с т о ’ . – Бла го сло ве на е орта чи на 
ш чести тим чое ком. 

орта чи ти (се) -им (се) несв а. ‘зајед -
нич ки оба вља ти неке посло ве на има њи -
ма’. –  Они су у прве руке орта чи ли, после 
се подје ли ли и свак ишо сво им путом.   

о-рук! узв при ли ком зајед нич ког гура -
ња или диза ња нече га. – Кад смо кал др -

ми ли џаду, па тре ба да пре вр не мо огром -
ну рипу, ми сви ува ти мо и ондак на узвик 
о-рук! сло жно зап не мо и пре вр не мо ко 
ништа. 

ос1 м зоол ‘инсект из пор. Vespi dae, 
оса’. – Нале тим с косом на оси њак те ме 
осо ви изу је да ше, сав сам оте ко. 

ос2 м ‘осје на стр ном житу’. – Нај го ре 
ти је у врша ју кад си сав зно јав па при јо -
не поне ки ос те поч не да те жаца. 

оса ка ти ти -им св ‘непо пра вљи во 
оште ти ти руке или ноге’. – Шта ће весел -
ник, оса ка ти јо у рату, сад га нико не ви-
ди  ко  усмр ђо сир, ене га про си ко онај 
из јед не при че што ми чито унук; в. ур-
ва ча. 

оса ма ж а. ‘уса мље ност’. – Нешто 
почо да бежи у оса му, земај ле је вољо да 
раз го ва ра са сва ким, сад јок; б. ‘уда ље -
ност од сусе да’. – Напра ви јо куће рак у 
оса ми, ниђе живе душе на пушко мет. 

оса ми ти се оса мим се св ‘издво ји ти 
се, бити сам’. – Нешто е, у пото ње вре ме, 
Обрад, Бог да му душу про сти, вољо да 
се оса ми. 

осва нак -анка м ‘освит, сви та ње, 
зора’. – У осва нак смо кре та ли с воло ви -
ма на ора ње, тури мо у кана те плуг, бре ме 
сје на, тор бу ш-љебом и напред. 

осва ну ти осва нем св. а. ‘поја ви ти се 
(о зори)’. – Боље је за кућу кад осва неш 
на њиви него у кре ве ту; б. ‘доче ка ти сви -
та ње, зору’. – Таки ти је наш сељач ки 
посо, мора д-осва неш и д-омрк неш; ║ 
осва ња ва ти -ања вам / -ању ем несв пре -
ма осва ну ти; в. уста оц; ║ осви та ти -ће(м) 
несв а. ‘поја вљи ва ти се (о зори, дану), 
сва њи ва ти’. – Кад је поче ло д-осви ће, ми 
смо већ били испод Ивов ца; 2. ‘доче ки -
ва ти сви та ње, дан’. – Он је чешће осви то 
у кава ни нег на њиви и зато му е сад така 
и кућа и поро ди ца.  

осве ти ти1 осве тим св ‘оба ви ти обред 
осве ће ња (осве шта ња) води це, куће’. – 
Доћи ће нам ćутра око под не поп д-осве -
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ти води цу, спрем те боси јок, тамљан, свје -
ћу и све што тре ба. 

осве ти ти2 (се) осве тим (се) св ‘вра ти -
ти зло злим’. – Гово ри ло се у дав на вре -
ме на око за око, зуб за зуб и ко се не осве -
ти, тај се не посве ти. 

осве шта ти -ам св ‘посве ти ти, извр -
ши ти над нечим обред осве ће ња’. – Осве -
што вла ди ка и њего ви јеро мо на си деди ну 
и баби ну заду жби ну.  

осви так -тка м ‘вре ме кад сва ња ва 
нови дан, осва нак’. – У осви так смо кре -
та ли на посо; в. осва нак, осва ну ти. 

освр ћа ти се -ћем се несв ‘освр та ти 
се’. – Знао сам да е нешто апи јо чим се 
нако сва ки-час  освр ће те погле да еда ли 
кога за њим.  

осе ва пи ти се осе ва пим се св ‘бити 
даре жљив и мило стив, начи ни ти бого у -
год но дело’. – Моји ђедо и баба су нашим 
вршња ци ма кое су уста ше про ће ра ле 
покло ни ли кућу и има ње, па јед на ста ра 
баба каже да се осе ва пи ли.  

осек ну ти1 осек нем св ‘отпи ти’. – 
Накре те он чуту ру и осек ну е дома ћин -
ски и јунач ки. 

осек ну ти2 (се) осек нем (се) св ‘ишмрк -
ну ти се, изба ци ти секрет из носа’. – Још 
је он мали, н-уми је да се осек не; ║ осек -
њи ва ти (се) осек њи вам (се) / осек њу ем 
(се) несв ‘ишмр ки ва ти (се)’. – Баба Зор ка 
се осек њи ва ла, нако, прсти ма па иг обри -
ше о тра ву ил о вуне не чара пе. 

осе ни ти (се) осе ним (се) св ‘пре кр сти -
ти (се)’. – Осе ни се, бла го ђеду, зна ком 
часног крста вако: У име Оца и Сина и 
Све то га Духа, амин. 

осен та ти се -ам се св ‘ори јен ти са ти 
се, доћи к себи’. – Једва на једви те јаде се 
осен так, нисам у оној помр чи ни мого да 
знам ђе тре ба д-окре нем уз брдо; в. мао -
ви на. 

осе ћи осег не св ‘сма њи ти ниво, пову -
ћи се’. – Наи ђо ше ове вру ћи не па осе го -
ше буна ри, а осе же и поток, само што није 

пре су ши јо; ║ осег ну ти осег не св ‘и с т о ’. 
– Кад осег ну воде, мука е и за народ и за 
сто ку; ║ осе за ти осе же несв пре ма осе ћи, 
осег ну ти. – Поче осе за ти сту бли на. – Осе -
же раки ја у буре ту подо бро, дако исег не 
до нове пецид бе. 

оси ли ти се -им се св ‘пока за ти надо -
буд ност, баха тост’. – Поглај те око себе, 
бла го ђеду, и виђе ће те да су се мло ги 
добив ши бога ство, власт или част суно -
вра ти ли у про пас: оси ли ли се, пома ни та -
ли, ука ља ли образ свој, ража ло сти ли прет -
ке, осра мо ти ли потом ке, упро па сти ли 
поро ди це, нису иг нау чи ли ону: данас у 
зла ту, ćутра у бла ту.  

оси њак м ‘оси ње гне здо’. – Води 
рачу на да не нале тиш на оси њак јел је 
ујед оси це опа сни ји од чели њег. – Њима 
кад каш исти ну – ко да си џар но у оси -
њак. 

оси он -а -о ‘груб, обес тан, аро ган тан’. 
– Дошо оси он ко да е ђаво уишо у њега, 
не  мош ласно  да му при ђеш ни с кое 
стра не. 

оси ца ж зоол ос1; в. оси њак.  
осје с ‘бодљи ка ви део кла са код неких 

врста жита’. – Земај ле је и пше ни ца бан -
кут има ла осје на вру кла са, ко-но јечам и 
раж, па кад врше мо, а оно осје уле ти под 
кошу љу на зно ја ва леђа па жаца гад но. 

оско ру ша ж бот ‘врста кру шке Sor -
bus’. – Оско ру ша ти је опо ра да-бок-сачу -
вај, док се не угми ли, не мош д-оку сиш, а 
кад је гми ла – ништа љеп ше. 

оско чи ти оско чи св 1. ‘изди ћи се изнад 
хори зон та (о Сун цу); одско чи ти ’. – Бија ше 
Сун це подо бро оско чи ло кад су кре ну ли; 2.а. 
‘скло ни ти се, измак ну ти се’. – Кад је чуо да га 
тра же, оско чио је у шуму; – Он ти итро оско -
чи у стра ну и ован га ома ши. б. ‘одби ти се 
испод чеки ћа, испод точ ка’. – Оско чи камен -
чић и њега звек ну у коље но!  

оскр на ви ти -рна вим  св ‘обеш ча сти -
ти, упр ља ти’. – Онај поп сру ши јо ико но -
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стас и оскр на ви јо све ти њу да би му запо -
пи ли сина. 

оску дан -дна -дно ‘сиро ма шан, убог’. 
– Ове годи не би суво ви ца, оскуд на би и 
љети на; ║ оскуд но прил ‘рђа во, сла бо’. – 
Није на ваше ру нико бијо тако оскуд но 
ође вен ко весе ли Дра гу тин Пињо с Љуте 
Кру шке.  

оску да ци ја ж ‘оску ди ца, нема шти на’. 
– Оно јесте оску да ци ја, није да није, ал 
јопет, вала Богу, нек су чељад жива и здра -
ва па ћемо се нека ко иско бе ља ти; ║ оску -
ди ца ж ‘и с т о ’ . – Бија ше оску ди ца тиг 
годи на, ни љеба нисмо могли ласно да 
нава ше мо, а јад но ти шта дру го. 

оску дје ва ти -удје вам несв ‘нема ти 
довољ но сред ста ва за живот, живе ти у 
оску ди ци и нема шти ни’. – Тако вре ме 
било, оску дје ва ли смо с кое чим, ал се 
јопет живи ло, радо ва ло, пје ва ло и игра -
ло, није ко-во сад ђе све га има само радо -
сти сла бо. – Бри га њиг што народ оску -
дје ва, то иг ич не зани ма нити о томе 
мисле. 

осла ња ти се -ам се ‘при ма ћи се уз 
нешто; има ти пот по ру, подр шку’. – Сло -
бод но се ти осло ни на ђеда, знаш како е 
каза но: дрво се на дрво осла ња а човек на 
чове ка; ║ осло ни ти се осло ним се св. – 
Осло ни ли се сви на њега, нико ништа не 
мисли. – Осло ни се на мое раме. 

осло нац -онца м ‘пот по ра, подр шка у 
вре ме неси гур но сти; под у пи рач’. – Мора 
човек д-има неки осло нац у живо ту, а нај -
ве ћи осло нац ти је добра жена, није џабе 
каза но да она држи три ћошка куће, зато, 
бла го ђеду, добро отво ри очи с ким ће да 
се жениш.   

ослу жи ти ослу жим св ‘оба ви ти вој ну 
слу жбу, оба ве зу’. – Ослу жио е вој ску и 
сад нек се жени. – Пје ва гу ђевој ке на 
моби: Иди, миле, те ослу жи свое, чека ћу 
те, мла до сти ми мое.  

осмак -ака м ‘врста белог куку ру за с 
осам реда зрна, осмо ре дац’. – Нај сла ђи 

муру зни љеб ти је од ста клар ца и осма ка, 
нема им рав не. – Нема прое без осма ка, 
јес да он има само осам редо ва зрне вља 
на кли пу, ал над њим нема бољег сем ста -
клар ца; в. ста кла рац. 

осме ну ти се осме нем се св ‘осмех ну -
ти се’. – Кад је уми ро, Бог да му душу 
про сти, згод но се осме ну и само се одјам -
пут ко загле да у шту ка тор; ║ осме и ва ти 
се осме и вам се / осме у јем се несв пре ма 
осме ну ти се. – Осме и ва ла му се нако кри -
шом и он је реши јо да моли оца д-иду 
њези ни ма да пра ве пита ње.  

осмо три ти -им св ‘уочи ти, спа зи ти’. 
– Кад је добро осмо три јо ситу а ци ју, он се 
при кра де под њен про зор; ║ осма тра ти 
осма трам несв ‘пази ти, пра ти ти нечи је 
кре та ње или пона ша ње’. – Он с оног брда, 
ко стра жар, осма тра ше да л ће јаза вац д-
уиђе у-њиву. 

осму ди ти осму дим св ‘ого ре ти, опа -
ли ти дла ку’. – Кад поćе чи мо, ми сви ње 
шури мо вре лом водом, а ови њини запа -
ле  сла му  испод  свињ че та па га тако 
осму де. 

осни ва ти осни вам несв ‘покре та ти, 
засни ва ти неки нови посао, про је кат’. – 
Чуем да и они осни ва ју неку пар ти ју, ко 
гој не зна ништа памет ни је да ради, он 
оснуе пар ти ју; ║ осно ва ти осну ем св пре -
ма осни ва ти. – Оће д-оснуе вино град.  

осно ва ж ‘узду жне нити код тка ња’. – 
Осно ву намо та ва мо на вра ти ло, а потком 
подат ки ва мо. 

осње жи ти осње жи св ‘напа да ти (о 
сне гу)’. – Ако осње жи, сони ца ма ћемо да 
пре гна мо шаши ну. – Кад осње жи, ондај 
ћемо сони ца ма да раз вла чи мо ђубре по 
њива ма, сад по бла ту не ваља: има да 
наму чи мо воло ве и д-изга зи мо пар це ле. 

осо бе њак -ака м ‘дру га чи ји од оста -
лих, нео би чан, чуд но ват’. – Не знам шта 
би ти реко за њега, дошо, бра те, нако осо -
бе њак, ни с ким се не-дру жи, нико његов 
није бијо таки.  
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осо је с ‘стра на брда окре ну та од сун -
ца’. – Никад воће на осо ју не мож да бид -
не слат ко ко ово с наше при сој не стра не 
ђе сун це гри је пова здан; ║ осој ни -а- о 
‘који се нала зи на осо ју, који се тиче осо -
ја’. – На осој ној стра ни никад не мож да 
роди ко на при сој ној. 

осо ка ж ‘теч ност која се цеди из 
ђубри шта’. – Испод шубе ра кроз кои се 
изба цуе ђубре из-шта ле има рупа кроз 
коју изо ди осо ка; ║ осо чи на ж ‘и с т о ’ ; в. 
аман, одврк ну ти, уда ви ти се. 

осо ко ли ти осо ко лим св ‘пости ћи 
успех, похва ли ти неког’. – Е, син ко, осо -
ко ли јо си: вели ми твој учи тељ да си бијо 
нај бо љи у раз ре ду; ~ се повр ‘охра бри ти 
се’. – Кажи му лепу рјеч и осо ко ли ће се. 

осо ли ти -им св а. ‘ста ви ти со у хра ну, 
јело’. – Мого би ја ово још мено осо ли ти, 
б. ‘дати сто ци соли или посо ље не јар ме’. 
– Тре ба осо ли ти овце бар јам пут у неђе -
љу дана. 

осо ран -рна -о ‘груб, оштар’. – Немо 
да бид неш осо ран, но буди љуба ван пре -
ма сва ком, бла го баби, јел лепа реч гво -
зде на вра та отва ра; ║ осо р љив -а -о 
‘и с т о ’ . – Био је он осо р љив пре ма сва -
ком и ја сам се бојо да не нале ти на неко -
га ко што е и сам; ║ осор љи во прил 
‘дрско, непри јат но, над ме но’. – А мој тата 
му, нако осор љи во, одру би: ви, вели,  
нисте људи, ви сте ајду ци! 

осра мо ти ти (се) -амо тим (се) св 
‘пони зи ти се, учи ни ти нешто неча сно’.  – 
Нико тебе, бла го ђеду, не мож д-осра мо ти 
ако си испра ван.  

осред њи -а -е ‘про се чан, који се ни по 
чему не исти че’. – Они су осред њег имов -
ног ста ња, ал су ко људи часни и поште -
ни, а то ти је нај ве ће бога ство. 

оста ви ти -им св 1. ‘поло жи ти на неко 
место, одло жи ти’. – Оста ви ли смо ону 
гре ди цу код Живо ра дље ве огра де; 2. 
‘напу сти ти, одбе ћи’. – Оста ви ла га жене -
ти на ж ђецом и побе гла за неког Миљој ка 

Гро ба ра; 3. ‘одре ћи се нече га’. – Реши ли 
смо оба дво ји ца д-оста ви мо ову дуван чи -
ну, доди ја смо и Богу и кућа ни ма;  ║ оста -
вља ти -ам несв пре ма оста ви ти. – Сва -
ке годи не оста вља мо качи цу кисе лог 
купу са за-зиму. 

оста ја ти -ем несв ‘задр жа ва ти се на 
истом месту’. – Она је вазда оста ја ла код 
бабе; ║ оста ти -нем св пре ма оста ја ти. – 
Посло е у рат пет сино ва и осто сам: није -
дан му се није вра ти јо. – Немо д-оста не 
ништа, не тре ба ми, узми сло бод но све; ║ 
оста ну ти -нем св ‘и с т о ’ . – Све ово што 
радим радим спо ра ди вас, ја то нећу одње -
ти у-гро бље, знаш како се каже, од оца е 
оста ну ло сину. 

оста нак -анка м ‘оста ја ње на истом 
месту’. – Сре ћан ви пут, при ја те љи! – 
Вала, и вама сре тан оста нак, па да дад не 
Бог да се јопет види мо у здра вљу и ве- 
се љу. 

оста ри ти (се) оста ри (се) св ‘дожи ве -
ти ста рост’. – Вели Вили ман: ој, ста ро -
сти, рђа во оруж је, а Гаври ло ће на то: 
море, чича, бла го оном ко оста ри; изр. 
Оста ри се, па то ти је. 

остра га прил в. одо стра га.  
остр ви ти се остр ви се ‘пона вља ти 

агре сив ност од стра не над моћ ни јег’. – Кад 
те та багра јам пут наја ши, остр ви се и 
ника ко да ти сиђе с грба че. 

остру жак -шка м ‘тесте ром одре зан, 
остру ган део дрве та’. – Потур де један 
остру жак под зад њи точак да коњи не 
држе терет док ми сто ва ри мо ове џако ве.  

осту па ти осту пам несв ‘одсту па ти’. – 
Кад видиш да е јачи од тебе, осту пај на 
вре ме па сми сли како да га над му дриш; ║ 
осту пи ти осту пим св ‘пре пу шта ти место 
бољем, одсту пи ти’. – Кад онај поч не да 
ти оćје ца тра ву за пета ма, осту пиш, даш 
му првен ство и ко таким начи ном изби је 
на чело тај ти је козба ша. 

осу да ж ‘казна, затвор’. – Кад је Обрад 
бијо у Срем ској Митро ви ци на осу ди, 
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ишла му мај ка Зор ка јам пут да га оби ђе и 
пошто су јој изве ли Обра да, она јад на 
изгу би аваз и није могла јед не да про збо -
ри, но  тек  кад  је  исте кло  вре ме   поćе  
те  и  стра жа ри  одве до ше  Обра да,  њој 
се  јаком  ондак  повра ти  говор, ал доц -
кан би. 

осу ди ти осу дим св ‘доне ти пре су ду, 
казни ти’. – Боље је десет кри виг пушти -
ти но јед ног пра вог осу ди ти; ║  осу ђи ва -
ти осу ђи вам / осу ђу ем несв пре ма осу ди -
ти. – Њега су осу ђи ва ли и кад иг поздра ви 
на ули ци јел су зна ли да иг зеба ва. – Онај 
црни Вељо би осу ђен што уби Дра ги ћа 
Попо ви ћа и про ве де осу ђе нич ки живот, 
боз  непро ми шље но сти.  

осу ђе ник -ика м ‘човек који је осу ђен 
на затвор, затво ре ник’. – Ако ниси шћео 
да им слу жиш, ти си бијо готов осу ђе ник;  
║ осу ђе нич ки -а -о ‘који се тиче осу ђе -
ни ка’; в. осу ђи ва ти. 

осун ча ти (се) осун ча (се) св ‘изло жи -
ти (се) сун цу’; в. брјег. 

осу ство с ‘одсу ство’. – Кад сам слу -
жи јо вој ску, дола зи јо сам на осу ство и то 
два пут, јам пут на редов но а дру ги пут на 
наград но. 

осу ство ва ти  -уем несв ‘бити одсу -
тан’. – Никад није шћео осу ство ва ти с 
неког тешког посла, но е стал но бијо при -
мер. 

осу ти оспем св, у изр. ~ дрвље и каме -
ње ‘вер бал но напа сти, изру жи ти’. – Осу -
ше на њега дрвље и каме ње, шта су му 
све при ши ли ни пашче с маслом не би 
пој ло; ~ се св 1. ‘доби ти осип’. – Доби јо 
оне овче боги ње, сав се осо, весел ни чак, 
и гори; 2. ‘мно жи ти се’. – Бија ше ведра 
ноћ, месец изи шо, а небо се осу ло звје -
зда ма.  

оćе ти ти -им св ‘осе ти ти’. – Оćе тик 
неку топли ну око срца кад сам чуо да ми 
се роди јо унук. 

оćе ћај м ‘осе ћа ње, емо ци ја’. – Неке 
јаде се удр вен чи јо, ко да нема ника ки оćе -

ћај,  нит  уми је  да  се пора дуе, ни да 
запла че.  

оćе ћи оćе чем / оćе чем св 1. ‘одсе ћи, 
посе ћи нешто’. – Реши смо д-оćе че мо дуд, 
види се да е про зу ко, може кака олу ја да 
г-оба ли на гра ђе ви не. – Ишли д-оćе че мо 
бад њак. – Оћу д-оćе чем пупак ђете ту с-
алат ком: ако бид не  мушко – с косом, ако 
ли жен ско – са српом; 2. ‘оштро упо зо ри -
ти’. –  Ондак ти Сре тен оćе че ко сабљом 
и каже том сила џи ји: Бид неш ли ми још 
јед ном наи шо на има ње с таком злом 
наме ром, има да нема јал мене јал тебе;  ║ 
оćе чан -чна -о ‘одлу чан, енер ги чан’. – 
Били су људи рани је оćеч ни: што мисли 
то и збо ри, што збо ри оно тво ри, ово сад 
бре само гла шта ће да се сви ди оним гузо -
ња ма, а јок шта е поште но; ║ оćеч но прил 
‘енер гич но, изри чи то, наред бо дав но’. – 
Скре са Радој ка Мар ку оćеч но: Пола зи 
напо ље! 

ота ва ж ‘дру го коше ње (тра ве која је 
изра сла на месту поко ше не)’. – Кад коси -
смо  ота ву у Аџи бов цу, про ђо ше цркви 
сва то ви с два бар ја ка, жени ли се истог 
дана бра ћа Мило сав и Вито мир;  изр.  
Пушти мозак на ота ву.  

ота ка ти ота чем несв ‘иста ка ти, одли -
ва ти вино из коми не’. – После муља ња 
гро жђа пушти се да пре ври и ондак се 
ота че вино и сипа у буре, то кад ћеш црве -
но, а бје ло се ота че ома после муља ња и 
пре ви ре у-бурад ма, без коми не, па ста са -
ва тек тамо иза Бого ја вље ња; ║ ото чи ти 
ото чим св ‘одли ти вино из коми не’. – Ото -
чи смо данас вино, само да про баш, нема 
му рав на. 

ота ља ва ти ота ља вам несв ‘без вољ но 
и непа жљи во ради ти неки посао’. – Да е 
тако ота ља во посо кад је покри во кућу, 
тре ћи би му дан пала на гла ву; ║ ота ља ти 
ота љам св. – Не могу да рек нем кри во, 
ота љо е он то нека ко, ал на једви те јаде, 
није баш утр жан. 

ота њи ти отањи[м] св а. ‘учи ни ти да 
нешто поста не тање, иста њи ти’. – Мораш 
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ово још мало ота њи ти; б. ‘сма њи ти се’. – 
Ота њи ла гоми ла на дрвља ни ку, ота њи ло 
жито у сала шу, ота њи ло бра шно у наћ ва -
ру, биће бела ја тамо кад фебро поч не да 
ломи ребро. 

ота па ви ти ота па ви св ‘утр ну ти, поста -
ти нео се тљив (обич но прсти од хлад но -
ће)’. – Од оног сил ног мра за ота па ви ли 
нам прсти, не зна мо да су наши, уве та се 
ско ча њи ла, нос поцр ве њо, по веђа ма се 
ува ти ло иње. 

ота ра си ти се / ота ро си ти се -им се св 
‘осло бо ди ти се нечег или неког’. – Вала 
Богу кад се само ота ро си смо од кулу ка и 
при нуд ног отку па. – Једва се ота ра сик 
оног пија ног чове ка, дошо па н-уми је д-
иде. – Још само да ово ота ро сим и дола -
зим; ║ ота ра ша ва ти -аша вам несв ‘завр -
ша ва ти, оба вља ти посао’. – Ајде, ђецо, 
док је ови јег лје пиг дана д-ота ра ша ва мо 
посо, да збе ре мо љети ну, па потље може 
мено да се ола ба ви. – Све је мора ла д-
ота ро ша ва ври шко, на трк и да се они час 
тор ња, сто посло ва има, не зна ку-ће при је. 

ота ра шан -шна -о ‘вре дан, ефи ка сан, 
који све посло ве оба вља брзо и добро’. – 
Није Миле ва од ониг што трче, ал ота ра -
шна нека ко; ║ ота ра шно прил ‘успе шно, 
брзо’; в. кле па ва ти; 

отар ча ти -ам св ‘огре бе на ти’. – Дад -
ни ми твое гре бе не, дошла ми Ружи ца, 
оће да ми помо же отар ча ти кучи не.  

[отац] оца м. – Знаш како се каже, отац 
ко колац. – Од луда оца шаша ва ђеца; ║ 
очу ри на м пеј отац. – Про пи јо им се очу -
ри на, рас ку ћи им кућу, а њиг и мај ку тир -
ја ни ше из-дана у-дан;  ║  оцо -а м хип. – 
Мази се око њега и зове га оцо; ║ оци ка 
м хип. – Они оца зва ли оци ка; ║ очев оче -
ва -о ‘који при па да оцу’. – Оче ва сли ка из 
вој ске сто ји ура мље на на зиду гостин ске 
собе; ║ очин -а -о ‘који при па да оцу’; в. 
тет ка; ║ очи њи -а -е ‘и с т о ’ . – Не сили 
се, бла го ђеду, шко лом пред роди те љом 
сво им јер бо е очи ња љубав мло го вред -

ни ја од твог зна ња; ║ очин ски -а -о ‘који 
се одно си на оца’. – Не тре ба њима данас 
ни за шта очин ски бла го слов, довољ но је 
да им наре де оне ништа чи не; ║ очин ски 
прил ‘како при ли чи оцу’. – Очин ски ти 
кажем, немо то да радиш јел није бла го -
сло ве но. – Ја ти кам нако очин ски како 
тре ба да радиш, а ти виђи шта ћеш и како 
ћеш, ниси више мали; ║ Оци м мн ‘хри -
шћан ски пра зник који се сла ви у прву 
неде љу уочи Божи ћа’. – Морам за Оце да 
наба вим некиг сит ни чи ца, тре ба да се 
испо о др је шу ем ђеци и уку ћа ни ма. – Мои 
дру го ви су оче ве зва ли разним начи ном: 
тата, тато, тале, таћо, тати ца, оцо, оци ка, 
само е Југо слав за оца гово ри јо: мој Гво -
зден. 

ота ча ство с ‘отаџ би на, род на гру да’. 
– Они су јунач ки изги ну ли за веру и ота -
ча ство. 

отва ра ти отва рам несв пре ма отво -
ри ти; у изр. ~ вра та, ~ про зор, ~ врат -
ни це; ‘про се ца ти рупи це на оде лу ради 
закоп ча ва ња’. – Тако нау чик д-отва рам и 
опши вам рупи це и да при ши вам дуг ми -
ће. – Неки ђаци нису ни отва ра ли књи ге, 
боја ли се да иг не оште те; ║ отво ри ти 
отво рим св а. ‘поме ри ти, укло ни ти оно 
чиме је што било затво ре но; отво ри ти 
про лаз’. – Кад је неко почо да зове, ја по-
ђок д-отво рим вра та, кад бра ли ца вели: 
Нека, ја ћу, изгле да ми да су џан да ри. – 
Отвор де врат ни це д-иза гнам сто ку. – Сви -
ње отво ри ле богаз у-про шћу и напра ви ле 
грд ну ште ту у башчо ван лу ку; б. ‘ски ну ти 
омот’. – Једва су доче ка ли д-отво ре писмо 
и да виде шта пише; ~ се ‘бук ну ти, нагло 
и јако поче ти’. – Отво ри му се одјам пут 
рана, није мого сто пе јед не да кора чи; изр. 
~ очи ‘бити на опре зу, добро пази ти’. – 
Вод те рачу на шта ради те и добро отвор те 
очи да не награ и ше те, знаш како е баба 
гово ри ла: отво ри четво ре очи.  

отврд ну ти -не[м] ‘поста ти тврд’; в. 
пре сан. 
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отег ну ти се отег нем се св ‘поста ти 
дуг, оду жи ти се’. – Дан се оте го, а зве здан 
упе ко; изр.  Шта си се оте го ко ива њич -
ка џада?; в. јара; ║ оте за ти оте жем несв 
‘оду го вла чи ти, доса ђи ва ти се, бес по сли -
чи ти, лен ча ри ти’. – Ура ди то одма, немо 
д-оте жеш ваздан.  

отер су ме прил ‘отпри ли ке, по осе ћа -
ју’. – Он рече,  нако отер су ме,  да има 
једа нес сати. – Ија ко никад нуди је нисмо 
про шли, успи смо, нако, отер су ме, да стиг -
не мо у њино село. 

оте сак -ска м ‘оте са но пар че дрве та’. 
– Цео дан је пра ви јо оне оте ске за шту ка -
тор, он то зове трлац, а оне што се зго да -
ју шашов ци; в. трлац, шашов ци. 

оте ти отмем св ‘силом узе ти’. – Мисли 
д-отме, а не зна да е то отров за кућу њего -
ву. – Нама су оти ма ли сто ку, уćе ве и кое -
шта, а то зва ли бак сем откуп. – Оте ше и 
црно иза-нок та; изр. оте то – про кле то – 
како дошло – нако и про шло; ║ оти ма ти -
ам  / оти мљем несв. – Немо д-оти мљеш 
сиро ти њи, то е велич ка гро та. – Ко оти ма 
навла чи вели ко про кле ство на себе и на 
кућу сво ју. – Оти ма ли су и они при је њиг, 
па виђи шта су доче ка ли; изр. Боље је 
нема ти него оти ма ти.  

оте ту ра ти се -ам се св ‘с муком оти -
ћи’. – Кол ко смо се смо ри ли, једва на 
једви те јаде се оте ту ра смо кући. 

оти ма ри ти оти ма рим св ‘завр ши ти 
тима ре ње сто ке, коња’. – Још само д-оти -
ма рим Зека на и дола зим. 

оти ма чи на ж ‘при сва ја ње на силу, 
оти ма ње, пљач ка (по кому ни стич ким пра -
ви ли ма)’. – Ма није то бијо откуп но оти -
ма чи на, али они јад ни ци нису зна ли да е 
оте то про кле то и за ону што вика ше јад -
ни ђедо: оти ма ју вра га спо ра ди бла га, бла -
го неста не, враг оста не.   

оти ра ти -ем несв ‘бри са ти’. – Ми кад 
смо ишли у шко лу, није било све ски ко-
во сад, но смо има ли табли це и писа ли 
леги ште ром, па кад испи ше мо и учи тељ 

пре глед не, ми смо ондак са сун ђе ром оти -
ра ли табли цу, па јопет испо те кар, Јово 
нано во; ║ отр је ти / отр ти отрем св пре ма 
оти ра ти. – Кад нато ва ри смо оне труп це, 
доње ше нам ђеца воде те опра смо руке и 
отри је смо иг тежа ним убру сом, па уви -
ђо смо у-кућу да вру шту ку е мо. – Бија ше 
каља во па зађо смо у-тра ву те отр је смо 
кон ду ре да не-уне се мо људ ма бла то у-
кућу.  

оти рач -ача м ‘бри сач за ноге’; изр.  
Про би рач нађе оти рач.  

оти ски ва ти оти ски вам / оти ску ем 
несв пре ма оти сну ти. – Узо те оти скуе 
камен чи ће низ-оба лу, није имо памет ни -
ја посла; ║ оти сну ти -нем св ‘одгур ну ти 
нешто низ брдо, низа стра ну’. – Оти сну 
рипу с вр брда, а не мисли оће л кога доље 
уби ти; ~ (се) -нем (се) св ‘пасти са виси -
не’. – Немо ме ништа пита ти, оти снук се 
с вр сје на, мого сам се сав изло ми ти, сре -
ћом само сам уштук но. 

[отићи / отићи] одем св 1. – Једва 
чекам кад ће ови бре збо жни ци оти ћи [с 
власти]. – Оти ђи те нами ри сто ку. – Само 
што е он оти шо на пијац, поч не да нам се 
тели шару ља; ~ Богу на исти ну ‘умре ти’. 
–  Сви ћемо ми јед ног дана оти ћи Богу на 
исти ну; в. кија мет; 2. мед. ‘стра да ти, раз -
бо ле ти се’; в. зане мље ти. 

отје шња ти -ам ‘поста ти тесно’. – 
Отје шња му, вала Богу, и обу ћа и одје ло, 
рас круп њо се. 

откад прил ‘од ког вре ме на’. – То није 
било откад је гавран поцр њо; изр. ~  себе. 
– Откад себе ја њему вичем да се жени, а 
он неке јаде стал но врда. 

отка ни ти се отка ним се ‘ока ни ти се, 
оста ви ти неке посло ве, оста ви ти неко га 
на миру, оду ста ти од наме ре. – Отка ни ме 
се, тако ти Бога, нећу више да трпим твој 
зулум; изр. Отка ни се ћора ва посла; в. 
багла ма, спо па да ти. 

отки ва ти отки вам несв ‘тањи ти рез 
на коси чакан цем на бакви ци’. – Кад по-

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 393



пр о ђе вре ме, ондак ти иде отки ва ње: сви, 
у залат ку, попри лег ну на  бок, испо би ја ју 
бакви це, пова де из тор би ца чакан це, 
опљу ну иг пође кои пут и отки ва ју косе, 
извла че жицу; ║ отко ва ти отку ем св пре -
ма отки ва ти. – Кад отко ва смо косе, обре -
ди смо по раки ју па запје ва смо ону: ој, 
обла че, немо на коса че.  

отки да ти отки дам несв ‘одва ја ти 
дело ве од цели не’. – Пошо ђедо д-отки да 
запер ке на пара да и зу; ║ отки ну ти -нем св 
пре ма отки да ти. – Иди, ћеро, отки ни кои 
цве тић д-оки ти мо ђеду вла шу, оће д-иде 
код Пера, види да е почо да диже рого ве 
на нову кућу, па вели ред је д-оки ти мено. 
– Неко ми отки но нај љеп шу перу ни ку. 

отки се ли ти (се) -и[м] (се) ‘рас ки се -
ли ти се’; в. отр ли ти. 

откло пи ти откло пим св 1. ‘ски ну ти 
покло пац с нече га’. – Откло пи лонац и 
про ме шај јело, па га јопет покло пи; 2. 
‘откљу ча ти’. – Откло пи подрум, оћу д-
уто чим раки је, са-ће да бану рад ни ци из-
поља; ║ откла па ти откла пам несв 1. ‘ски -
да ти покло пац’. – Немо сва ки час 
откла па ти ту шер пу, нек прво про ври; 2. 
‘откљу ча ва ти’. – Неко е откла по вијо ку, 
видим да није све на свом месту. 

отко па ва ти -опа вам несв пре ма отко -
па ти. – Отко па ва ли они нешто на Гра ди -
ни, веле да су тамо биле цркве; ║ отко па -
ти отко пам св ‘копа њем осло бо ди ти 
при ступ до нече га што се нала зи у земљи’; 
в. цим ну ти. 

откос отко са м ‘коли чи на тра ве са 
повр ши не која је широ ка коли ко и један 
замах косом’. – Кад ишће ра ше откос, 
запје ва ше ону: косо моја, коси ла би сама, 
кад би мила на отко су била. 

отко си ти отко сим св ‘косом скло ни -
ти тра ву од нече га’. – Отко си ону тра ву 
око ђедо вог гро ба; ║  отка ша ти отка шам 
несв пре ма отко си ти. – Стал но смо око 
наше авли је отка ша ли тра ву што расте 
спо ред пута. 

отко тр ља ти (се) -ам (се) св ‘ода гна ти 
нешто котр ља њем’. – Отко тр ља се кова 
низ башчу. 

откра ви ти откра вим св пре ма кра ви -
ти. – Виђ де да л су се откра ви ле оне леде -
ни це на стреи, боја ти се да не-пану неком 
на-гла ву; ║ откра вљи ва ти -ављу ем несв 
пре ма откра ви ти. – Ника ко да се поч не 
овај лед на басам ци ма откра вљи ва ти. 

откри ва ти откри вам несв пре ма 
откри ти. – Није се могло ништа сакри -
ти, све им ови ништа ци откри ва ли; ║ 
откри ти откри јем св ‘обе ло да ни ти, пот -
ка за ти, ода ти тај ну’. – Он му све откри је,  
и кад су се виђе ли, и шта му е реко, и куд 
је оти шо. 

отку ва ва ти -ува вам несв ‘пра ти веш 
у вре лој цеђи’. – Кад гој реши мо да пере -
мо веш, ми га нај пр во отку ва ва мо у цје -
ђу; ║ отку ва ти -ам св пре ма отку ва ва ти; 
в. испи ра ти, опр љи ти. 

отку ка ти -ам св ‘кука ти изве сно вре -
ме за покој ни ком’. –  Кад је умро весе ли 
чиле, ми жене смо сва ко вече и јутро 
ишли њиној кући д-отку ка мо. 

откуп отку па м ‘купо ви на пољо при -
вред них про из во да на вели ко’. – Наша 
задру га ти је ондај врши ла откуп ком пи -
ра, јаго да, мали на и кое че га; при нуд ни ~ 
‘при нуд но узи ма ње доба ра’. – Узму ти 
џабе и свињ че, и овна, и пше ни цу, и ком -
пир само не кажу да е то ајду чи ја, но баја -
ги откуп. 

отку пи ти -им св ‘поку пи ти’; в. полог, 
сту бе; ║ отку пља ти отку пљам несв пре -
ма поку пи ти. – Пошла д-отку пља јај ца с 
поло га.  

отку пи ти отку пим св ‘пре у зе ти робу 
од про из во ђа ча’. – Јесу они беја ги отку -
пи ли све што имаш, ал пошто су они шће -
ли; ║ отку пљи ва ти -упљи вам / -упљу ем 
несв пре ма отку пи ти. – Мла ђо Жуња 
почо д-отку пљи ва оро ви ну; в. кра ђа.  

отле в. ода тле.  
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отмен -а -о ‘одме рен, лепог пона ша -
ња’. – Она беше рода отме но га. 

ото ман м ‘кра так и узак лежај’. – 
Ондак ти је, по варо ши ма, било мло го 
модер но да у куј на ма, више ото ма на, о 
дува ру виси зид њак. 

отпа ди ја ж ‘људ ски отпад, олош’; в. 
час 1. 

отпа ди ти (се) отпа дим (се) св ‘уда љи -
ти се од поро ди це, дру штва, цркве’. – Он 
се пот пу но отпа дио од поро ди це, а 
мешчи ни да му је у томе помо гла и она 
њего ва оштро кон ђа; ║ отпа ђи ва ти се -
ађи вам се / -ађу ем се несв а. ‘одва ја ти се, 
одме та ти се од бли ских’. – Јед на врста 
Срба је поче ла да се отпа ђуе и од обра за 
и од вере и од све га осим од пуног кори -
та; б. ‘пре ве ри ти се, одмет ну ти се’. – Они 
ново та ри ја ма и раз вра том отпа ђи ва гу 
народ од све ти ње. 

отпар ла ти -ам св пре ма пар ла ти в. 
пре пар ла ти . – Њиг дво и чи ца отпар ла ше 
они час пре ко пла ни не. 

отпер ја ти -ам св ‘одле те ти, побе ћи’. 
– Кад је виђо да е густо, отпер ја гла вом 
без обзи ра; ║ отпер ли ја ти -ам св  ‘оти ћи, 
ума ћи, уте ћи’ – Пора сто ше ђеца и отпер -
ли ја ше, мили мои куд кои, док си реко 
шта би. 

отпи ја ти отпи јам несв ‘повре ме но 
отпи ти поко ји гутљај’. – Он је пола ко 
отпи јо из вла ше док је није испра зни јо; ║ 
отпи ти отпи јем св ‘попи ти неки гутљај’. 
– Накре те чуту ру и отпи дома ћин ски 
некол ко гутља ја. 

отпла ка ти -чем св ‘мало пла ка ти’. – 
Туј ти она мено отпла ка, било јој нажао 
што да јој тако рек не, а она се сиро та тру -
ди ла кол ко гој је могла. 

отпо чи ва ти -очи вам несв ‘пре ста ја ти 
с послом да би се пре дах ну ло, одма ра ти 
се’. – Нек још мало отпо чи ва ју ђеца п-
овој вру ћин чи ни; ║ отпо чи ну ти -очи нем 
св ‘одмо ри ти се, пре дах ну ти’. – Кад сти -
го ше нако умо р ни, уми ше се и мен ко 
отпо чи ну ше док ми зго то ви смо вече ру.  

отпре та ти -ћем св ‘ски ну ти жар с 
нече га што је у ватру запре та но да се 
пече’. – Кад оће мо да сачу ва мо жар, ми 
запре ће мо пепе лом, а кад оће мо да рас -
па ли мо ватру, ми отпре ће мо пепо и тури -
мо сит ниг дрва на ону жар и ете ти пла -
ме на очас.  

отра ви ти се отра ви се св ‘зара сти у 
коров’. – После ови јег киша сви уćе ви 
нам се отра ви ли, мора мо да иг, чим цјед -
не, око па мо. 

отрак со ва ти -уем св ‘обра ди ти нешто 
алат ком за фину обра ду’; в. тре пон. 

отре сит -а -о ‘пред у зи мљив, одлу чан, 
аги лан’. – То е била отре си та жена, мло -
ги мушкар ци би се пре да њом могли 
пости ђе ти. 

отре ска ти отре скам св ‘ене р гич но 
баци ти, тре сну ти, раз би ти’. – Кад је виђо 
да е она кру шка з-дру ге стра не тру ла, он 
је отре ска о леди ну.    

отре сти се -сем се св. ‘ослободити се 
нечег / неког’. – Отре си се, сав си сње жав, 
исква си ћеш целу кућу. – Једва се отре сок 
од оног пија ног чове ка, доса дан ко бува у 
тје сним гаћа ма; в. ота ра си ти се. 

отрје ти  в. оти ра ти. 
отр је зни ти се отр је зним се св ‘доћи 

себи после пијан ства или заблу де, осве -
сти ти се’. – Кад се отр је зни јо, виђе и он 
шта учи ње, ал доц кан би. – Док је ђедо 
гово ри јо да се отр је зни мо за вре ме на јел, 
вели, не може имо ви на да бид не сва чи ја 
и ничи ја и да то мора да про па не кад тад, 
ми му нисмо веро ва ли, ђедо умр је, не про -
ђе мло го, она ствар но про па де. 

отр ли ти -им св ‘завр ши ти трље ње’. – 
Кад се коно пље у мочи лу отки се ле, ондак 
иг осу ши мо добро и трли цом отр ли мо, 
онај поздер доље испа да, а ону кучи ну ми 
потље гре бе на мо и пре де мо. 

отр ње ти отрни[м] св ‘утр ну ти’. – Кад 
се вози смо на шин ским коли ма, отр ње ше 
нам стра жњи це. 
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[отров] м. – Неко баци јо отров те отро -
во Пери ши ног кера. 

отро ја ни ти се -оја ним се ‘доне ти на 
свет тро је мла дун ча ди’. – Дви је козе им 
се обли зни ле, а јед на отро ја ни ла. 

отро ма ви ти -ома вим св ‘поста ти 
тром, без во љан, тешко се кре та ти’. – Бог -
ме, оно наше мато ри ње отро ма ви ло и неке 
јаде обез во љи ло и што би могли, нешто 
им одне ми ли ло. 

отром бу љи ти се -омбу љим се ‘опу -
сти ти се, оле њи ти се, поста ти без во љан’. 
– Не дај се, чове че, шта си се отром бу љи -
јо кое јаде, иди назор, ćутра  десет мета -
ра више него данас и виђе ћеш, биће боље, 
ја ти кам. 

отр пље ти -им св ‘пре ћу та ти, истр пе -
ти’. – Извр је ђа њега онај шаша ви Тана -
си је, пашче с маслом не би могло пој сти, 
ал он отр пље, ништа не рече. 

отру ли ти -и св ‘истру ну ти (пањ, тру -
пац, дирек)’. – Знао сам да ће да се пре -
вр не чатал ан сам виђо да е дирек отру -
ли јо; ║ отруо -ла -ло ‘који је труо’. – 
Отруо дирек на капи ји, само што није 
кљок ну ла.  

отр ца ти се отр ца(м) се ‘изгу би ти сна -
гу, дотра ја ти’. – Кад поглед неш весе лог 
Дра гу ти на, не знаш да л се горе отр цо он 
ил она њего ва изве шча ла гуња. 

оту жан -жна -о ‘неу ку сан, бљу тав’, – 
Ако не посо лиш јело, оно ти дође оту жно 
и бљу та во. 

оту ра ти оту рам несв ‘одби ја ти, оду -
го вла чи ти, оте за ти’. –  Стал но га оту ра да 
му рек не у чему е ствар; ║ оту ри ти -им 
св ‘одби ти, избе ћи’. – Иско му Петар у 
зајам десет иља да до Јере мин да на, кад ће 
да ћера воло ве на вашер, ал он му не даде 
но га оту ри, бак сем није при пара ма. 

оће ла ви ти оће ла вим св ‘изгу би ти 
косу’. – Зави тла ва га Рад ми ло па му каже: 
иди у-Гучу те се сли кај да ђеца виде каки 
си бијо кад си имо косу, док ниси оће ла -
ви јо. 

оће ра ти -ам св ‘оте ра ти’. – Будал чи -
на, оће ро наку жену, а она весел ни ца била 
добра ко добар дан, уста има ла, јези ка 
нема ла. 

оћко прил ‘ола ко, од срца, без окле ва -
ња’. – Пита он Сава да л би шћео и мого 
да му поо ре Шуко ви ну и он му момен -
тал но, нако оћко, обе ћа; ц. гун ђа ти. 

оћо ра ви ти -им св ‘осле пе ти’. – Уда -
ри олу ја, поче да се диже пра шин чи на и 
кое шта д-изби је очи, оће мо д-оћо ра ви мо 
и гото ва ствар.  

офи ра ти офи рам св ‘откри ти, ода ти’. 
– Није шћео да г-офи ра да би га иćец ка ли 
ко репу. 

офр ље прил а. ‘без одре ђе не наме ре 
(баци ти нешто). – Дој чи ло смо та ону 
жилу и завр ља чи је нако офр ље; б. ‘при -
ча ти непо ве за но, без сми сла’. – Он лупи, 
нако офр ље, да су  њего ви дошли из Дроб -
ња ка; в. ‘ура ди ти нешто аљка во, немар -
но’. – Ако ћеш да ти то неко ура ди офр -
ље, дај њему: он ће ти то сигур но 
упро па сти ти.  

офу ца ти (се) офу цам (се) св 1. ‘смр -
ша ти, пору жне ти’. – Глам нешто како е 
Крсто мир про ћер до живот и нека ко се 
офу цо ко папу џиј ски мачак; 2. ‘поха ба ти 
се, искр за ти се (од упо тре бе, ноше ња)’. – 
Немо д-идеш у тој офу ца ној гуњи међ-
људе, еве ти ове нови је џоке.  

охо хо! узв за изра жа ва ње изне на ђе ња. 
– Знаш ли да е Милин ко овро иља ду кила 
пше ни це? – Охо хо! 

оцви ка ти -ам св ‘одсе ћи, пре се ћи’. – 
Дошли ови лек три ча ри те му, сиро мау, 
оцви ка ли стру ју зато што није имо чим 
да пла ти. 

Оци в. отац.  
оцин ка ри ти оцин ка рим св ‘ода ти, 

при ја ви ти неко га’. – Она рђа удба шка 
оцин ка ри ла шта смо раз го ва ра ли оно мад 
код Коза у кава ни, па нас зва ли у мили -
ци ју и саслу ша ва ли. 

оцје ди ти оцје дим св ‘оце ди ти’. – 
Добро, ћери, усу чи чар шов да се оцје ди 
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вода, па га тури на лен ку да с-осу ши; ║ 
оцје дит -а -о ‘сув, на коме се вода не задр -
жа ва, суво место’. – Јес им рав ни ца доље, 
ал није оцје ди то: кад пану кише, бла то до 
за-врат. 

оча ди ти -и[м] св ‘поцр не ти од дима и 
гаре жи’; в. шту ка тор; ║  оча ђа ви ти -и 
св ‘и с т о ’ . – Глам ја горе како ти је оча -
ђа вио оџак и како трум би дим сабај ле. 

очас прил ‘за трен ока, за час’. – Ма 
шта да зовеш мај сто ра, дај ми кље шта и 
шав ци гер, са-ћу ја то да ти чекле и шем 
очас посла.  

оче бу ши ти  -им ‘окр њи ти’. – Дедер, 
ко ми је оче бу ши јо пога чу? 

оче ви на ж ‘има ње насле ђе но од оца’. 
– Ово е моја оче ви на, она није на про да ју.  

оче ки ћа ти -ам св ‘шумар ским чеки -
ћем обе ле жи ти ста бла за сечу’. – Уз Бож -
ју помоћ, ćутра ћемо д-иде мо да ćече мо 
дрва, оче ки ћо нам шумар оно мад. 

Оче наш -аша м ‘моли тва Господ ња’. 
– Гро бо ви пре да ка се уже ље ше ждра ке 
вошта ни це, мири са тамља на и Оче на ша 
(11: 5).   

оче ну ти (се) оче не(м) (се) св ‘одва ли -
ти се, одло ми ти се’. – Пре ро ди ла она 
беро сав ка код дрвља ни ка па јој се оче ну -
ле дви је гра не, не могу пре жа ли ти што е 
нисам пот ко чи јо на вре ме. 

оче пи ти -им св ‘изва ди ти чеп’. – Оче -
пим озго буре, турим ајдук, пову чем усти -
ма ваздук и тако изву чем раки је. – Очеп -
де ову вла шу с мље ве ним пара да и зом. 

оче пи ти оче пим св ‘нага зи ти, ста ти 
неком на ногу’. – Оче пи ла даду кра ва кад 
је изво ди ла из шта ле и сад јој оте кла нога 
ко сту па; изр. Оче пи ло пиле Радо ва на. 

оче ру па ти -ам св ‘ски ну ти пер је са 
закла не живи не’. – Кад зако љеш пјев ца, 
тури га у ону кову па пре ли вре лом водом 
и оче ру пај га часком. 

оче ста ти -ам в. оче сти ти. – Мло го 
сте, ђецо, оче ста ли ону папри ку кад сте 

сади ли; ║ оче сти ти оче стим св ‘учи ни ти 
да нешто буде често, густо посе ја ти’; в. 
раш чу па ти. 

оче ти ти се оче тим(о) се св ‘оку пи ти 
се’. – Кад су штру мен ти засви ра ли, народ 
се оче ти око њиг, а неки се пова та ше у-
коло; в. про пе ти се. 

оче ша ти -шем св ‘додир ну ти неког 
или нешто у про ла зу’. – Не знам ко ли је 
ово, изгле да ступ цом од кана та, оче шо 
мено ћоше капи је; ~ се ‘изма ми ти бес -
плат но’. – Пушти га у бес тра га, тај гла 
само има ли ђе џаба не да се оче ше кол ко 
било.  

очи предл ‘уочи’. – Кода нас ти је бијо 
закон да се очи сла ве и обе ти не кре чи куј на. 

очин в. отац. 
очи та ти очи там св ‘оштро уко ри ти, 

изру жи ти’. – Бога ми не би му свед но кад 
му е отац очи то лек ци ју о томе како часан 
човек тре ба да се држи; ~ ваке лу ‘оштро 
уко ри ти’  – И он ти сала би ња ђецу у собу 
и очи та им ваке лу и каже: „Слу шај те 
добро: на нашу кућу никад нико није 
прстом пока зо од пам ти вје ка, немој де да 
ви пане наум да се обру ка те“. 

очко пе ран -рна -о ‘отре сит, оштр о у -
ман, кочо пе ран’. – Да-[вид]иш ти како е 
оно дје те бистро о ко и очко пер но. – Онај 
пла ви, очко пер ни, дечак се попри ма че 
баби и пита е: »Има ли, бако, Бога?«, а 
она њему вели: »Вала, дје те, и нема кад 
ти то смјеш да ме питаш«. 

очкр ба ви ти -им св ‘оста ти без зуба, 
обе зу би ти’; в. ваво ли ти / ваво љи ти; ║ 
очкр би ти очкр бим св ‘одло ми ти део, окр -
њи ти’. – Кад је нако ала пљи во угри зно 
питу с вишња ма, у њој се, нађа во ла, заде -
си ла јед на кошчи ца и он на њу очкр би 
зуб; в. копи та. 

очу ри на в. отац.  
оџак оџа ка м ‘дим њак’. – И завр ша -

ва ју ћи здра ви цу рече: И нека Бог даде да 
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се лоза Сте ва но ва про тег не у веко ве, и да 
се оџак дома ово га пуши на мно га ја љета. 

оџа кли ја ж ‘кућа са оџа ком’. – Међу 
први ма који је начи ни јо кућу  оџа кли ју 
ти је била вами ли ја Вили па Доста ни ћа из 
Тури це, ене ти је и сад стои, тури ла е 
држа ва, беја ги, под зашти ту. 

оџо(н)гља ви ти -им св ‘оста ри ти и 
пору жне ти’. – Ти га знаш откад је вако 
оџон гља ви јо, не тувиш ти каки је то дели -
ја бијо у свое вре ме; в. кра ве ти на. 

ошај да ри ти -им св ‘уда ри ти’. – Кад 
сам виђо да се спре ма олу ја, ја ти мено 
ошај да рим воло ве пру том и пој там што 
сам мого брже, ал није вре ђе ло: ува ти нас 
киша у Јасе њу. 

оша ли ти -им св ‘учи ни ти, напра ви ти 
шалу’. – Деде, Дејо, ошал де коју, по твом 
зана ту, да се мено насми је мо. 

оша му ти ти се оша му тим се св ‘без -
ма ло изгу би ти свест`. – Од оног дима у 
пушни ци бијаг се згод но оша му ти јо и 
реко сам ђеци: кад пре сла же те месо, нај -
пр во истул те ватру, излуф ти рај те пушни -
цу па јаком ондак уиђ те уну тра. – Пушти 
га, виш да е сав оша му ћен, ни онај човек 
ни помо зи Боже. 

оши ну ти -нем св ‘шину ти, уда ри ти 
бати ни цом’. – Пође кад тре ба оши ну ти 
ђецу да не поси ле; знаш како е каза но: ко 
ште ди прут мрзи сина сво е га, а ко га љуби 
кара га за вре ме на и још је каза но да се 
дрво сави ја док је мла до, а јок ково сад 
што веле ове будал чи не да не сми јеш свое 
рође но дје те д-ошај да риш за бре зо бра -
злук.  

ошко ло ва ти -уем св ‘посла ти, упу ти -
ти на шко ло ва ње, одшко ло ва ти’. – Још 
дви је годи не, па ћемо, ако Бог да, ошко -
ло ва ти и овог нај мла ђег сина, па ће, ваљ -
да, потље бити лак ше кол ко било. 

ошкри ну ти ошкри нем ‘мало отво ри -
ти  вра та или  про зор’.  –   Ошкрин де  ме-
но вра та, д-изи ђе дим и д-уиђе  чиста   ва-
зду ка. 

ошло њи ти се ошло њим се св ‘оне ра -
спо ло жи ти се, поста ти без во љан, ућу та -
ти’. – Шта си се ти то ошло њи јо, кућо и 
сре ћо баби на? 

ошља ри ти ошља рим несв ‘без вољ но 
и повр шно ради ти’. – Није ти он неки 
поте га лац, само гле да д-ошља ри и да забу -
ши кад гој му се ука же при ли ка. 

ошљи га ти се ошљи гам се св ‘осу ља -
ти се, окли зну ти се’. – Нисам знао да е 
пред зору пала леде на киша, те се изутра, 
ан сам иза шо из-куће, ошљи гам и панем 
кол ко сам дуга чак и уштук нем у-руку. 

ошљи ка ж ‘игли ца на кла су жита ри -
ца, осје’. – Кад дижеш сно по ве на стог па 
ти на нако зно ја ва леђа уле ти ошљи ка, 
жаца горе но да те буве ује да ју. 

ошмрк њи ва ти се -уем се несв ‘изба -
ци ва ти слу зни секрет из носа’. – Она се 
ошмрк њи ва ла нако, без мара ми це, па 
потље обри ше прсте о-тра ву; ║ ошмрк -
ну ти се -нем се ‘сна жним про ду ва ва њем 
изба ци ти секрет из носа’. – Ошмрк ни се, 
сли но један сли на ви. 

ошо га ти се -ам се св ‘доби ти пљу зге 
(в.) по лицу’. – Бија ше се весе ла Здрав ка 
ошо га ла, није весел ни ца има ла ни сапу -
на ни ичег; в. пљу зга. 

ошо ри ти се ошо рим се св ‘опу сти ти 
доњу усну (пре него ће се бри зну ти у 
плач), поче ти пла ка ти’. – Има ди ја ше оби -
чај Милун, кад бија ше мали, да се ошо ри 
кад му се не-испу ни неки ћев, па му вика -
ше баба: шта си се ошо ри јо и потље га 
ђеца про зо ву Шоро и тако оста де до дањ 
данас; в. трћав. 

оштри во с ‘оштри ца’; в. пре ка ли ти. 
оштри ти -им несв 1. ‘чини ти да неки 

пред мет поста не оштар (нож, секи ра, 
колац, олов ка)’. – Ене га тамо, оштри 
ноже ве на тоци лу; 2. ‘гово ри ти отво ре но, 
гла сно, дрско’. – Немој туј нак д-оштриш, 
него при чај пола ко ко човек.  
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 оштриц -ица м ‘сечи во, оштри ца’. – 
Одње ла баба њену бри тву да јој ђедо мане 
оштриц бру сом јел откад је обе зу би ла, њој 
ти је бри тва све и свја (в. 12/1, стр. 51).  

оштр о кон ђа ж жена која стал но 
нешто заке ра и испра вља. – Не би ја 
живљо с наком оштро кон ђом ни за каке 
паре, сва дљи ва, бра те, ко нико.  

ошу га ти се -ам се св ‘доби ти шугу, 
свраб, sca bi es’; – Неко од ђеце доњо шугу 
и цео раз ред се ошу го; изр. Јед на шуга ва 
овца цело ста до ошу га.  

ошу ри ти -им св ‘поли ти вре лом водом 
закла но свињ че ради одва ја ња коче ти’. – 
Ми смо стал но о сви њо ко љу шури ли сви -
ње, а ови њини су иг сму ди ли; ~ се св 
‘поли ти се вре лом водом’. – Ако си неви -
чан, мош и сам да се ошу риш кад шуриш 
сви ње,  зато  пази,  бла го  ђеду;  в.  чере -
чи ти. 

ошу ће ти ошу тим св ‘отћу та ти, пре ћу -
та ти’. – Утом весе ла мама да му при ђе к 
руци, а он отр же руку и не поглед ну е: 
реко би се не ваља, а она ошу ће (7: 71)
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паби рак -ирка м ‘неу бра ни или непо -
ку пље ни плод (на њиви)’. – Баба нас је 
стал но зва ла да купи мо пабир ке, оне мале 
муру шчи ће кои оста ну на-њиви иза бе-
ри јо ца, па  гемиш ком пи ра кои не поку -
пе рад ни ци или кла сје иза жете о ца; ║ 
пабир чић м дем од паби рак. – Нашла ми -
смо ониг пабир чи ћа пун кото бањ. 

пабир чи ти -им несв ‘при ку пља ти 
пабир ке’. – Бог ме ти ми пабир чи смо и 
нашла ми смо некол ко кото ба ња ониг 
ћелетака по њиви.  

пави ти на ж бот ‘дивља лоза, Cle ma -
tis’. – Запу ште ни нам вот ња ци, воћ ке се 
крди са ле, уз њиг се испу за ла пави ти на, 
аврик изби јо, жало сна сли ка начи сто; – 
Пави ти ну су земај ле кори сти ли да пле ту 
кор пе ил трм ке (в. 101/3, стр.601). 

пада ви ца ж мед ‘епи леп си ја’. – Ску -
ди ла е нека жене ти на, рекла да има, бак -
сем, пада ви цу. 

пада ли ца ж ‘плод који сам (о)пада с 
воћ ке’. – Ене иг доље, у јабу ча ру купе 
пада ли це за у-кацу. 

падати] падам несв 1. – Падо нам је 
снјег три дана и изгле да да се није умо -
ријо; ║ пану ти панем св 1. ‘пасти’. – Лје -
па нам киша пану ла; 2. ‘нау ми ти’. – Пану -
ло Симу наум д-иде на вашер у Мрчев це, 
нису могли да га одго во ре ника ким начи -
ном;  ║ пасти па(д)нем св. – кода нас оно -
мад паде град ко коко ши ње јај це, урни са 
нам љети ну.  – Само се зале лу ја и паде ко 
свје ћа; 2. ‘сру ши ти се’. – Њему ће и кућа 

пасти на гла ву; 3. ‘поср ну ти (морал но)’. 
– Он ти је пао на дно дна, про да де веру за 
вече ру; изр. ~ рукуј ‘доћи под удар вла -
сти, силе џи ја. – Не до ти Бог да њима,  
бре збо жни ци ма, пад неш рукуј. 

пажња ж ‘ува жа ва ње’. – Ма није њој 
ста ло до бошча лу ка, но јој било мило што 
су њој зи ука за ли пажњу; ║ пажљив 
пажљи ва -о ‘уви ђа ван’. – Мло го е пажљи -
ва била спрам све кра и све кро ве. 

пазар -ара 1. ‘погод ба, посао купо про -
да је’. – Бог ме они начи ни ше пазар из дви -
је речи; 2. ‘место про да је, ваша ри ште, 
пија ца’. – Оте ра ли овце на пазар; 3. ‘новац 
од про да је’. – Бог ме данас узек добар па-
зар;  ║ пазар ни -а -о ‘пијач ни’. – У Чач ку 
ти је пет ком пазар ни дан одвај кад.  

паза ри ти паза рим (не)св ‘купи ти или 
про да ти’. – Ћера смо дрва у Чачак и про -
да ва смо   иг,  па  за оно што паза ри мо уз-
ме мо кое ка ке мар де; ║ паза ри ва ти -ивам 
/ -уем несв. ‘пога ђа ти се’. – Ене га тамо 
код оне липе, паза руе коње. 

паздрен м бот ‘ниско дрво Ram nus 
fran gu la (Fran gu la alnus)’. – Има гор у стра -
ни паздре ња, ваља ће за пру шће; ║ паздре -
нић -ића м дем. – Немо ćећи те паздре ни -
ће, нека иг нек расту; ║ паздре нов -а -о 
‘који је од паздре на’. – И паздре но во пру -
шће ваља да се попле те про шће, дуго тра -
и ше. 

паздре но ви на ж ‘паздре но во дрво’. – 
Исти ћи ла се паздре но ви на у негда шњој 
Ћиро вој њиви, ко да е неко сади јо. 

П



пази ти -им несв ‘бити оба зрив’. – 
Добро пасте кад при ла зи те коњу, оба ве -
зно му се јав ни и никад му не при ла зи с 
леђа јел мож да при зри па да баци чив те -
та и д-уби је, дале ко било; ~ се ‘бити у 
добрим одно си ма’. – Они су се вазда пази -
ли и сла га ли ко да су род рође ни. 

пазув м ‘пазу хо’. – Лен ка узе испод 
пазу ва пле ти во, огр ну џоку и оде д-испу -
шти кра ве у чаир; пот па зом ‘под пазу -
хом’. – Поне си, бла го тво јој баби, мено 
пот па зом  ове лепе ђете ли ни це оном ма-
њем телен це ту. 

пајан та ж ‘гре ди ца којом се додат но 
учвр шћу ју рого ви кро ва’. –  Мај сто ре, 
уда ри ми јаке пајан те да не мислим кад 
пане вели чач ки снјег да л ће да ми усу че 
рого ве. 

паја ти пајам несв в. опа ја ти. 
паја тли прид непром ‘добро, ваља но’. 

– Е јес овај Вла де паја тли човек, виђи како 
му е затег ну то има ње ко там бу ра. 

пај таш -аша м ‘сапут ник, садруг, 
нераз дво јан друг, при ја тељ’. – Мијал ко и 
Рада и ло су пај та ши од малиг ногу, ко да 
су рође на бра ћа.  

пај та ши ти пај та шим несв ‘дру го ва -
ти’. – Пај та ши ли они од мали јег ногу. 

пакет -ета м ‘тежа пошиљ ка отпре -
мље на поштом’. – Опра ви ли смо оно мад, 
очи Божи ћа, пакет Мико шу у-вој ску, д-
има да поча сти дру го ве за пра зник.  

пакло с ‘кути ја цига ре та’. – Кад пођеш 
у дућан, узми ми пакло цига ра и јед ну 
маши ну; ║ пакли ца ж дем. – Кад гој дође 
да види ђеда, он му доне се дви је-три  
пакли це дува на. 

пакос -ости ж ‘зло ба, под му клост’. – 
Ништа горе нема него кад чове ка обу зме 
пакос;  изр. ста ро сти пако сти; ║ пако -
сан -сна -о ‘зло бан’. – То е пако сно и дај -
де ми онај пру тић да га излје чим од те 
бољке; ║ пако сно прил. – Није имо ђе 
нау чи ти чести то, а пако сно – сву куј ђе гој 
се окре неш.  

пако сник м ‘који је зло бан, пако стан’. 
– Бежи од оног пако сни ка, тај ни себе 
добро не мисли. 

пако сни ца ж ‘злоб на, пако сна жен ска 
осо ба’. – Подај бра ти ћу мено кола ча, 
пако сни це јед на.  

пако сти ти -им (не)св ‘ мисли ти или 
нано си ти зло дру го ме’. – Ника ко чудо 
није што су тако доче ка ли: цео живот су 
пако сти ли и о злу мисли ли. 

пако шти ња ж ‘пакост, завист’. – Њу 
ти пако шти ња држи пова здан, за њу би 
важи ла она да до под не мрзи цео свјет, а 
од под не и себе саму. 

пала мар -ара м ‘већи комад нече га  ’. – 
Утро ши ла ми баба јаком узва ре но млје -
ко, па док се лад ну ло, ува ти ли се пала ма -
ри кај ма ка. – Одćе ци ми један пала мар 
сла ни не да турим рад ни ци ма у пасуљ.  

пала му да ж/м ‘осо ба која при ча пра -
зне при че, брбљи вац’. – Ништа памет но 
од њега не мош чути, он ти је јед на обич -
на пала му да. 

пала му ди ти -аму дим несв ‘брбља ти, 
бле бе та ти’. – Немој туј нак пала му ди ти 
више ако немаш ништа памет но да ми ка-
жеш; ║ пала му ђе ње с гл. им. – Доста ми 
је више њиног пала му ђе ња, довле су ми 
дошли. 

пала му ђе ви на ж ‘пра зна при ча, 
брбља ри ја’. – То што он напри ча сму ти 
па про спи, то ти је чиста пала му ђе ви на. 

[палац] пал ца анат; в. капи ја 2, пиљак, 
пре кр сти ти се. 

пала ца ти -ам несв ‘јези ком лиска ти 
као зми ја’. – Не пала цај тим јези ком ко 
она што се не поми ње.  

пал дум пал ду ма м ‘део ама, каиш који 
иде испод коњ ског репа’. – Пал ду мом коњ 
кочи кола низ брдо, а пре ко пршња ка вуче 
уз брдо. 

пали ја ж ‘јака тања гре ди ца, полу га’. 
– При ње смо багре но ве пали је да ш њима 
диже мо труп це на-кола; ║ пали(ј)ица ж 
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дем. од пали ја. – Узми ону малу па-
ли(ј)ицу те пре вр ни онај труп чић; ║ пали -
је ти на ж аугм од пали ја. – Ђе нађе толи -
ку пали је ти ну: већа дара него мера ‘тежа 
пали ја од тере та који се њоме диже’. 

пали ти палим несв ‘ватром горе ти. – 
Кад смо поче ли пали ти врзи ну, дуну вет-
рић ко нару чен те нам рас па ли ватру не 
може бити боље. 

пали ца ж 1. ‘дрве на или гво зде на 
полу жи ца којом се крај јар ма везу је с под -
јар ми цом’. – Кад уда раш пали це воло ви -
ма, вик ни »кош, Шаро ња!« или »кош, 
Злат ко!« (в. 40/1, стр. 218); изр. Уда ра ти 
на пали цу а. ‘вући у стра ну, на пали цу, за 
раз ли ку од вола који зап не до раме ња че; 
б. ‘избе га ва ти посао’. – И он ти је забу -
шант, ко онај во што уда ра на-пали цу, 
само гле да како што мање да зап не. 

паље ви на ж ‘њива на којој је попа ље -
но искр че но расти ње’. – На оној паље ви -
ни обни кла пше ни ца ко чет ка. 

паљеж м / ж ‘место на коме је нешто 
паље но, пре део који је узи ра ћен крче њем 
и паље њем шуме’. – Кад поглед неш каке 
су сад добре њиве на оном паље жу, не 
мош да веру еш. – То ти је нође спо ред 
паље жи.  

паљ ка ж ‘део врга са избу ше ним 
рупи ца ма, с писком на врху, слич но сви -
ра ли’. – Он имо паљ ку и умљо у њу да 
сви ра исто ко на сви ра лу.  

памет ж ‘ум, раз бо ри тост, бистри на’. 
– Обра за нема, а памет му не сме та; изр. 
~ у гла ву ‘изре ка упо зо ре ња’.  – Памет у 
гла ву, бла го ђеду, и да зна деш да више 
ваља грам паме ти него ока сна ге, и знај 
да е памет ни је шуће ти но брсти ти сва -
шта; држа ти у ~и ‘има ти нешто на уму, 
води ти рачу на о нече му’. – До кра ја живо -
та е то држо у-паме ти;  ║ паме тан -тна -
о. – Оно дје те ти памет но, не било му уро -
ка, ко чела;  ║ памет но прил. – Не брзај, 
мораш то памет но д-ура диш.  

памет ни ца ж ‘памет на, бистра жен -
ска осо ба, нај че шће девој чи ца’. – Оди, 
баби на памет ни це, да те баба пољу би. 

паме то ва ти -уем (не)св а. ‘расу ђи ва -
ти, умо ва ти’. – Он ствар но паме туе ко ста -
ри ста рац; б. ‘мудри ја ши ти’. – Нашо он 
да ми нешто паме туе, а не зна ни о-Богу 
дви је.   

пам пур -ура ‘чеп, запу шач за фла ше’. 
–  Док није било ови јег пам пу ра, ми смо 
вла ше зати ски ва ли кочањ ком. 

пам ти ти -им св ‘не забо ра вља ти’. – 
Пам тим, у вре ме оно, да е рет ко ко слао 
ђецу у-шко лу диље од мале мату ре. 

пам тљив / пан тљив -а -о ‘који дуго 
пам ти’. – Била е, весел ни ца, раз бо ри та и 
пан тљи ва до гро ба.   

[памук] паму ка м; в. кое ку ди је;  ║ 
памуч ни -а -о ‘који је од паму ка, од 
памуч ног предива`. – Нај фи ни је аљин ке 
су нам биле од памуч ног плат на, а дру го 
све је било вуне но ил прте но. 

пана и ја ж ‘кува на пше ни ца за пара -
стос упо ко је ни ма’. – Ми пра ви мо пана и -
ју за сва подуш ја, а често и на заду шни це 
одне се мо пана и ју у мана стир, па потље 
на гро бљу сва чељад  узму и помо ле се за 
покој душа нашиг усну лиг у Госпо ду. – 
Узе смо пана и ју с гро ба и помо ли смо се 
Богу за покој душе мог ујка Томи сла ва.  

пан дур -ура м а. ‘општин ски пози вар 
и стра жар’. – Маној ло Мило ва нов ти је 
јед но вре ме бијо општин ски пан дур; б. 
пеј. ‘поли ца јац’. – Кад ови џепа ро ши угле -
да ше мили цај це, један од њиг вик ну: пан -
ду ри! – и сви збри са ше у ону гужву ко 
опа ре ни. 

пан та ло не ж мн. – Саши јо код Рада 
шај ка не пан та ло не;  ║ пан та ло ни це дем. 
– Љети смо носи ли крат ке пан та ло ни це: 
║ пан та лон чи не пеј. од пан та ло не. – Обу -
ко оне прља ве пан та лон чи не и свра ти јо у 
дућан д-узме цига ра, жив ме срам појо 
што оде нако ко неки дре аљ.  
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пан тљи ча ра ж ‘гли ста, пара зит која 
живи у цре ви ма чове ка или живо ти ња’. – 
Ово наше дје те једе добро, а ништа му се 
не познае, ко да има пан тљи ча ру. 

пан цир -ира м ‘пан цир, груд ни оклоп 
од гво жђа’. – Ондак су ти јуна ци навла -
чи ли пан цир очи боја. 

пањ ка ти -ам несв ‘ого ва ра ти, сплет -
ка ри ти’. – Пањ ка ла јетро ву код све кр ве 
док је ова није замр зла, и од ондак кре не 
несло га и несре ћа у-кући. 

паоц м ‘део точ ка на запре жним коли -
ма који спа ја глав чи ну осо ви не са гобе -
љом’. – Пао ци се пра ве од багре но ви не и 
сва ки точак има два нес или шеснес пао -
ца (в. 99/3, стр. 592). 

папа гај ке ж мн ‘кле шта у обли ку 
папа гај ског кљу на’. – Додај де ми те папа -
гај ке да про бам ш њима д-одви јем овај 
цуг. 

папа зја ни ја ж 1. ‘јело од меса и разно -
вр сног повр ћа’. – Нај во лим пасуљ од сви -
југ јела, ал кад нана начи ни папа зја ни ју, 
мло го е добра; 2. ‘неред, русвај’. – Туј ти 
на том ваше ру изби је папа зја ни ја неви ђе -
на у којој се није зна ло ко пије а ко пла -
ћа. 

папак пап ка м ‘део ноге пап ка ра којим 
живо ти ња при ходу доди ру је тло’. – Код 
воло ва папак се очи сти и за њега се при -
ки ва пло ча. 

папер је с ‘нежно мла до пер је које се 
поја вљу је на телу тек изле глих пти ћа’. – 
Нађо смо у лива ди гње здо тек изле глих 
пре пе ли ца, јаком им обни кло папер је, па 
оста ви смо око гње зда мено непо ко ше не 
тра ве еда би окри ла ти ли и одле пр ша ли. 

папри ца ж ‘комад гво жђа у сре ди ни 
гор њег воде нич ког каме на’. – У папри цу 
се угра ђуе вре те но помо ћу ког се камен 
окре ће и тако меље жито. 

папу ча об. мн ж ‘обу ћа са отво ре ном 
петом’. – Јед но вре ме су ти папу че биле 
мло го модер не; ║ папу чи ца ж 1. дем пре -

ма папу ча. – Обуј, бла го баби, папу чи це 
да не бид неш боса; 2. ‘део кочи о ног систе -
ма на шин ским коли ма, папу чи ца на вин -
та чи’. – Када се при ви ја винт, папу чи ца 
сте же шину точ ка и тако га кочи. 

пар  м ‘два, дво је’. – Пар ти је мла да и 
мла до же ња, ал ми пар зове мо и чивт воло -
ва, ил кад упа ри мо два коња. 

пара ж ‘новац’; в. обо си ти, одрек ну -
ти (се); ║ пари ца ж дем; в. зрно, раз ба -
ца ти; ║ паре ти на ж, об. мн, пеј; в. пови -
ље ти. 

пара да из -аиза м бот ‘повр тар ска биљ -
ка, пара дајз’; в. оче пи ти; ║ пара да и шчић 
м дем. пре ма пара дајз. – Тако е баба Зор -
ка сва чем тепа ла: њиви ца, пара да и шчић, 
купу шчић, тра ви ца, ђете ли ни ца, бура ни -
ца, па ђачи ћи, ђечи ца. 

парад ни -а -о ‘сто је ће, за све ча не при -
ли ке’. – Кода нас се зна ло шта е рад но за 
сва ки дан, а шта е парад но;  ~  одје ло – 
Неђе љом обу че мо парад но одје ло  и иде -
мо цркви. 

пара ли са ти се -шем се св ‘дожи ве ти 
можда ни удар’. – Пара ли со се Љубо, не 
може д-уста не из кре ве та. 

парам пар чад м ‘мно штво сит них 
кома ди ћа’.  – Стри на чисти ла ста кло од 
лам пе и оно јој испа не на пар тос и прсне 
у парам пар чад. 

паран ди ло м ‘лоше оде вен и запу штен 
човек’. – Оном паран ди лу с Љуте кру шке, 
прње само са ме закр пе. 

пара стос -асто са м ‘слу жба, моли тва 
за покој душе умр лог’. – Ми пара стос 
зове мо даћа зато што се за покој душе по-
ред моли тве дае и трпе за љуба ви у спо -
мен покој ни ка.  

пара ти парам несв ‘рас пли та ти испле -
те но’. – Ене бабе у-кући, пара неки ђедов 
ста ри џем пер. 

пари ти парим несв ‘удва ја ти воло ве, 
коње’. – Пари ли Вла сти мир и Жар ко коње 
кад ору или кад возе сва то ве; ~ се несв 
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‘спа ри ва ти муж ја ка и жен ку ради оплод -
ње’. – Мати це и трут ти се паре у вазду ку, 
кад се паре овце каже се да се мрчу, кра -
ва води, коби ла се пасе, крма ча се бука -
ри, а кокош се таба. 

пари џа ти се -ам се несв ‘буни ти се, 
жуч но рас пра вља ти’. – Кад су изи шли са 
тог збо ра, поче ше да се пари џа ју међу со-
бом, а мој ђедо им каже: Људи, немо те се 
пари џа ти ни за шта, биће по њином и нако 
и вако. – Пари џај се ти кол ко ош, то ти је 
па смо чи.  

пар јо ни ца ж ‘дрве на посу да налик на 
кацу која је горе шира и у којој се прао и 
парио веш. – Ондак ти се у пар јо ни цу 
потр па веш, аљин ке, чар шо ви и озго се 
изру чи врео цјеђ па се озго пре кри је д-
одстои и туј ни јед на вашка не мож да 
пре ко ста не. 

пар ла и са ти се -шем се св ‘пре стра -
ви ти се, пара ли зо ва ти се од стра ха’. – Кад 
је онај шедит спло ди ро, спа не ћера ми да с 
куће, попу ца ју ста кле та на про зо ри ма, а 
ђеца се пар ла и са ла од стра сти. 

пар ла ти -ам несв ‘жури ти некуд, брза -
ти’. – Ене је пар ла пре ко поља, оде ко 
ветар; в. отпар ла ти, пре пар ла ти, допар -
ла ти. 

пар лог м ‘зако ро вље но земљи ште, тле 
где је обра да напу ште на’. – Мој брај ко, у 
они јем дома ћин ским кућа ма ђе је има ње 
било затег ну то ко там бу ра, сад нико не 
живи, све зара сло у пар лог, да-бок-сачу -
вај, стро ба погла ти. 

пар ло жи ти (се) -и (се) ‘пре ста ти обра -
ђи ва ти земљу’. – Наке орни це и наке лива -
де па се сад пар ло же. 

пар мак пар ма ка м ‘огра нак, пар че об-
лог дрве та’. – Он смо та један пар мак и 
гађа  ону  ђума ру што им купи јај ца с 
поло га. 

пар ник -ика м ‘дру ги члан пара’. – 
Пар ник дешња ку ти је левак, бла го ђеду; 
в. раван. 

пар ни ца ж ‘суд ски спор’. – Суди ли се 
годи на ма и само дода ва ли ште ти при да, 
рмба чи ли за дво ка те и суд, ниси мого да 
им здо го во риш да е бољи мршав мир но 
дебе ла пар ни ца. – Ко се с наро дом суди јо 
пар ни цу е сагу би јо. 

пар ни чи ти се -им се несв ‘суди ти се’. 
– Пар ни чи ли се Рако ви ћи два нес годи на 
и све живо дали суду и дво ка ти ма. 

пар њак -ака м ‘вршњак, испи сник’. – 
Ја и Микош смо ти пар ња ци, рође ни у 
пет нес дана, зај но ишли у-шко лу, зај но 
чоба ни са ли, зај но расли.  

пар ња ча ж ‘тек испе че на раки ја’. – 
Није добро пити пар ња чу, одма уда ри у-
гла ву, боље кад се сла ди кол ко било, ондак 
дође пит ки ја. 

паро жак -шка м ‘крат ки гор њи крак 
на тро кра ким дрве ним вила ма’. – Пље -
снук пла ску на вр рого џе и сло мик паро -
жак, кри вље ми но ишта (в. 24/1, стр. 74). 

парок -ока м ‘парох, све ште ник који 
је ста ре ши на јед не паро хи је’. – Он ти је 
ко горач ки парок пору ши јо ико но стас на 
олта ру кои су наши ђедо ви спо ди гли и 
кои је при је три је сти ну годи на обно вљен 
па му вла ди ка за награ ду про ши ри јо паро -
ки ју и на Граб.  

паро ки ја ж ‘паро хи ја, област која се 
нала зи под упра вом јед ног све ште ни ка, 
паро ха’. – При ча ју како е један поп сру -
ши јо ико но стас па га вла ди ка награ ди јо 
те му сва три сина доби ли паро ки је у гра -
до ви ма, па сеља ци на неком весе љу нару -
чи ли пје сму за тог попа: Ђаво лу би душу 
про до.  

пар ти ја ти -ам несв ‘бити у пар ти ји, 
бави ти се пар тиј ским посло ви ма’. – Земај -
ле они пар ти ја ли, дува ли у исту тикву док 
им  тиква није пукла; ║ пар ти ја ши ти -
ија шим несв ‘и с т о ’ . – Немо се, сине мој, 
бла го ђеду, никад бави ти тим пар ти ја ше -
њем и поли ти ком, јел то ти је вели ка кур -
ва, ако би то ради јо да успиш у-том – сагу -
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би ћеш душу, ако би то ради јо часно и 
поште но – оде гла ва.  

пар тин ски -а -о ‘који се тиче пар ти је, 
пар тиј ски’. – То ти је била пар тин ска про -
па ган да, од тог посла ништа није било; ~ 
књи жи ца – И Жар ко ти поцје па пар тин -
ску књи жи цу нође пред њима, баци је на 
астал  пред  оне  буџо ва не  и изи ђе ко 
опа рен. 

пар тос пар то са ‘дашча ни под, патос’. 
– Испу шти ти она онај чор ба лук и он паде 
на пар тос и раз би се у парам пар чад. 

пар то са ра ж ‘тка ни ца која сто ји на 
поду’. – Кад смо ишли да гле да мо дом, у 
свим соба ма и у код ни ку бија гу затег ну те 
пар то са ре, види се опра не и чисте, све на 
свом месту, карак тер на кућа – нема шта 
да се каже. 

пар то си ти -им несв. – Ову собу ти је 
пар то си јо покој ни Миро слав Савин. 

пас пса м зоол Сanis; ║ паćи -а -е 
‘пасји, псе ћи’. – Бог ме смо про жи вље ли 
паćи живот, бија гу и глад не годи не, и 
боле шчи не, и рат, потље завла да ше кому -
ни сти, па кулук, па откуп, па сто јада, 
само што нас воде ни ца није мље ла, ал 
јопет, вала Богу, пре гу ра смо нека ко; ║ па-
шче -ета с дем. – Оно пашче отки ну ло 
ланац и одлу ња ло неђе; пак че ‘и с т о ’ в. 
бак ча; ║ пашчи ште -ета с пеј. – Ми ти 
пашче зове мо и пашчи ште, и  кер, и кере, 
и кери ште, па ондак: дан да ра, јај ца ра, 
поло жа ра, џев џа ра, сам са ра, џуке ла, ђума -
ра и кое шта; изр. Рани пашче да т-ује де. 

пасент непр ом ‘по мери, таман’. – 
Купи јо ми тајо сан да ле, ко да сам иг про -
бо, дошле пасент како тре ба;  изр. Пасент 
па кли ма ра.  

паси ште с ‘пашњак, место где пасе 
сто ка’. – Нисам шћео на њино паси ште 
ни на њино пои ште и зато ме нису мири -
са ли, ал не каем се боз тога. 

паском прил ‘пасу ћи’. – Ондак смо 
пред ноћ сто ку тера ли на поток да напо и -
мо, да не зава та мо потље воду с-буна ра, 

ал пола ко, паском и она узгред паска или 
брсти врзи ну. 

пасо ва ти -уе / паше (не)св ‘бити по 
мери, одго ва ра ти’. – Е баш ми ова нуме ра 
пасуе, њиг ми одвој. – Зату ри ли кућа ни 
неђе кључ од подру ма, ја про бам с оним 
од амба ра, кад сре ћом, он пасуе. – Ако-ш 
пра во ти рек нем, мене паше што се она 
нешто љут ну ла те не дола зи више, нисмо 
могли од-ње ништа ни с ким да про збо -
ри мо, а да она то не рас тру би по селу. 

паспаљ м ‘ситан прах од бра шна у 
воде ни ци’. – Попо онај паспаљ воде ни ча -
ру по коси и веђа ма па изгле да коно да е 
сјед; ║ паспа љив -аљи ва -о ‘који се бели 
од паспа ља’. – Њему и су и брко ви и обр -
ве били паспа љи ви. 

пасти -(д)нем в. пада ти.  
пасти пасе несв ‘напа са ти се (о сто -

ци)’. – Кад сто ка поч не пасти, ми се ондај 
игра мо; ║ паска ти -а дем – Кад иг поће -
раш кући, немо ита ти, нека узгред но 
паска ју спо ред пута, зау ва ри ца е; в. пас-
ком; ║ пасну ти -ну св ‘накрат ко се задр -
жа ти на паши’; в. брди на. 

пастр ма ж ‘усо ље но и осу ше но овчи -
је месо с кости ма’. – Имо сам добру буко -
ви ну, а вре ме бија ше мра зо ви то, испа ла 
пастр ма само така, очи ма да е једеш. 

пастув -ува м ‘при плод ни ждре бац’. 
– Цело село е води ло коби ле под Добро -
са вље вог пасту ва јел је бијо расан. 

пасуљ -уља м бот. ‘повр тар ска биљ ка 
Pha se o lus’; в. опо р њак, пала мар;  ║  пасу -

љац -љца м дем; в. бра шно. 
патак пат ка  м зоол муж јак Anas mas. 

– Ал што е има ла јед ног пат ка ко сли ка. 
пати ну ти пати нем св ‘ути ша ти, без -

ма ло пре ста ти’. – Еј, вала Богу, пати ну 
киша и поче д-изве дра ва. –  Мено му пати -
ну ше боло ви пред-ноћ те заспа, није дани -
ма ока скло пи јо. 

пати ти1 (се) -и(м) (се) несв ‘умно жа -
ва ти сто ку’. – Пати ле им се овце ко од 
шале, ско ро сва ка се бли зни ла.   
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пати ти2 -им несв  ‘туго ва ти’. – Дуго е    
пати ла   кад   је  чула  да  се  оже ни јо з-
дру гом. 

пати шпа ња ж ‘прост колач од бра -
шна, јаја и шеће ра’. – Још ми је слат ка 
она пати шпа ња што е спре ма ла наша 
покој на баба кад бија смо ђеца. 

пат ка ж зоол ‘пти ца Anas’.  – Еми ли -
ја бија ше напа ти ла доста пат ки, њима јаз 
и уста ва нође уз-кућу, за пат ке душу дало; 
║ пат ки ца ж дем. – Еве ува ти ла ти баба 
пат ки цу, на мено се пои грај ш њом; ║ пат -
ке ти на ж аугм. – Закла ла неку мато ру пат -
ке ти ну, није је издин ста ла, па дошла 
жила ва ко опу та; ║ паче -ета с ‘мла дун че 
пат ке’. – Оди да ти баба дад не јед но мало 
паче да се мено пои граш ш њим; ║ пач ји 
-а -е ‘који се тиче пата ка, који се одно си 
на пат ке’. – Виде се по сње гу пач ји тра го -
ви, мора да су доље код-шта ле. 

патли џан -ана м ‘пара дајз’. – Идок у 
забран да наćе чем тач ке да потач ка мо 
патли џа не. 

пат ња пат ње ж ‘мука, туго ва ње, очај’. 
– Цео вјек је весел ни ца про ве ла у муци и 
пат њи. 

пато ка ж ‘послед ња, нај сла би ја раки -
ја при пече њу’. – Ми пато ку не точи мо у 
поста ву, јок, но баци мо или дамо жена ма, 
ваља им кад перу про зор ска ста кле та. 

пато чар м ‘пија ни ца, бекри ја’. – Он 
ти је пато чар откад га пам тим, а пам тим 
више од пола вје ка, стал но е пијо ко смук. 

патри јар -ара м ‘патри јарх’. – Патри -
јар Павле је бијо мло го добар човек и 
дуов ник и он ти је сва ког љета дола зи јо у 
овчар ско Бла го ве ште ње. 

патрљ м ‘пар че дрве та’; в. циља ти; ║ 
патр љак -љка м ‘део, оста так од уда, 
оста так од одсе че не гра не на дрве ту’. – 
Кад су весе лом Мика и лу Милен ко вом оćе -
кли ноге, одви ка ри ли аман до кука, оста -
ли само мали патрљ ци; ║ патрљ чи на м 
аугм пеј. – Смо та неку патрљ чи ну и оба -
ли мло го кру ша ка. 

паће ник м ‘муче ник, човек који пати 
и мучи се’. – Он ти је, весел ник, вели ки 
паће ник, цео живот је про во у мука ма и 
тего ба ма; ║ паће нич ки -а -о ‘који се одно -
си на пат њу’. – Завр шио се њен паће нич -
ки живот и сад нека почи не; ║ паће нич -
ки прил. – Паће нич ки је живи ла и 
уми ра ла.  

паће ни ца ж ‘жена која се мучи, муче -
ни ца’. – Шта ће она, паће ни ца, таки јој 
усуд. 

пау чи на ж ‘влак но, мре жа коју пле ту 
пау ци да у њу хва та ју инсек те’. – Све се 
поки да, ко пау чи на пред олу јом. 

пачва ра ж 1. ‘комад ста ре крпе којом 
се бри ше цре пу ља, вади плех из шпо ре -
та’. – Нађ де ми дви је пачва ре, оћу да под -
ло жим лам пек, тре ба ће ми кад пре ла жем, 
да се не опр жим кад ски дам лулу или ка-
пак; 2. ‘лош човек’. – Начи сто се сро зо, 
ништа чи на јед на и пачва ра, само што не-
бри шу ноге о-њега.  

паче ти на ж ‘месо од пат ке’. – Ми 
више воли мо ћуре ти ну, ал не мани ше мо 
ни паче ти ни, а чича комен ди ја па вели: 
нема тице без пра си це. 

пачи ста у изр. ~ неђе ља ‘дру га неде -
ља часног (Вас кр шњег) поста’. – Сви 
наши кућа ни су се при че сти ли чисте неђе -
ље, а ја и мој човек ћемо ове пачи сте, ако 
Бог да. 

паша ж а. ‘место где се изго ни сто ка 
да пасе, пашњак’. – Није Љепо са ва код-
куће, оће ра ла овце на пашу горе у-пла ни -
ну. б. ‘место ода кле пче ла доно си мед’. – 
Ове годи не меди багрен ко никад па е 
паша за челе душу дала. 

паше ног ‘муж жени не сестре’. – Мој 
паше ног жени сина па се спре ма мо на-
свад бу; ║ пашо м хип ‘паше ног од миља’. 
– Слу шај, пашо, ред би бијо да ми дођеш 
на сла ву, лани си посло кућа не и то е 
поште но, ал нека ко ми без тебе крњо.  

пашњак ж ‘про стор на коме се сто ка 
напа са’. – Ми има мо башка пашњак за 
рога ту сто ку, а башка за-овце. 
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пашча ди ја мн 1. ‘гру па паса’. – Наи -
ђо ше нека пашча ди ја те ми попла ши ше 
овце; 2. ‘(пра)уну чад (из миља)’. – Једва 
чекам да ми дођу ова моја пашча ди ја, 
испле ла им баба, сви ма, по прслук да им 
се одр је шим за мате ри це, има иг, вала 
Богу, у Божјoј руци, десе то ро и кадар је 
једа не сто на путу.  

певаљ ка ж ‘кафан ска пева чи ца’. – Она 
Сте во ва ћер ка напу шти ла шко лу и оти -
шла у певаљ ке. 

певач -ача м ‘коме је пева ње про фе -
си ја’. – Oнај наш Гво зден Ради че вић ти је 
певач тамо неђе  на ради ју; ║ певач ки -а 
-о ‘који се тиче пева ча’; изр. ~-а гру па 
‘гру па пева ча ама те ра’. – Има ло кода нас 
некол ко певач киг гру па кое се зими так -
ми че по сели ма, па нај бо љи иду на глав -
но так ми че ње у-Гучу, зва ло се Рас пе ва но 
Дра га че во. 

пева чи ца ж а. ‘жена која пева, која се 
бави пева њем’. – Оће она да е пева чи ца, 
ал у кава ни се уче неке дру ге шко ле; б. 
‘пти ца пева чи ца’; в. пли ска.  

певу ши ти -ушим несв ‘тихо, умил но 
пева ти’.  – Зави чај певу ши ари јом сла ву -
ја, зри ком зри кав ца, дука та њем мисир ке 
(11: 5).  

пед ж ‘мера за дужи ну, распон изме ђу 
затег ну тих врхо ва пал ца и вели ког прста’; 
в. закр ва ви ти, зид, кров.  

педаљ педља м в. пед. – Педљом мери -
мо тако што опру жи мо палац и вели ки 
прс на руци; в. мртва ја. 

пези ти -им несв ‘пони зно уга ђа ти 
неком’. – Целог живо та е јад ник пезио 
сва ком ко е на мај каком поло жа ју. 

пек мез пек ме за м ‘густо уку ва но 
воће’.  –  Наша  баба  е  кува ла  пек мез од 
нељу ште ниг маџар ки и није тура ла ни 
трун  шеће ра,  ал  јопет бијо сла дак ко 
мед. 

пек ме зи ти се -им се несв ‘ими ти ра ти 
пла ка ње, мази ти се’. – Немо де да се пек -
ме зиш туј нак ко нека маза. 

пел вер пел ве ра м ‘рђав мај стор, који 
сла бо и неква ли тет но ради’. – Земај ле се 
није пел ве ри ло к-ово сад, ондак ти је мај -
стор био мај стор а јок пел вер; ║ пел вер -
чи на м аугм. од пел вер. – Немо ми дово -
ди ти ону пел вер чи ну, ко Бога те молим, 
лани ми је дошо гла ве; уп. сман др ка ти. 

пел ве рај -аја м ‘лоше ура ђен посао’. 
– Рђа во ти уда ри јо мал тер, оби чан пел ве -
рај, то мал те ра виђе ло није.  

пел ве ри ти -им несв ‘ради ти лоше, 
неве што’; – Немој те, људи, то тако пел -
ве ри ти за-име Бога; в. пел вер. 

пеле на ж ‘плат но у које се пови ја ло 
ново ро ђен че’. – Кад мла да тре ба да се 
поро ди, њеј зи на мај ка, очи поро ђа ја, доно -
си пеле не, таки је ред. 

пелен га ће ж мн ‘тан ке лет ње гаће’. – 
Љети смо ти гура ли пова здан у пелен га -
ћа ма и боси.  

пелен гир -ира м ‘лоша, тан ка оде ћа’. 
– Овој жен ској ђеци тре ба ваздан кое ка -
киг пелен ги ра, не мош ласно да нава шеш.  

пеле ри на ж ‘кишни огр тач, каба ни ца, 
врста ман ти ла’. –  Има ди ја ше Милош 
чизме гужва ре, кан гар не рај то зне, горе са-
ков, а пре ко њега обу ко пеле ри ну, у то 
вре ме ти је така мода била. 

пел цер пел це ра м ‘калем, изда нак; 
мла ди ца’. – Доње ла ми Вера мло го згод -
ниг пел це ра од њеног цвје ћа. 

пел цо ва ти -уем несв ‘вак ци ни са ти’. – 
Не знам кол ко е памет но пел цо ва ти ђецу; 
║ пел цо ва ње с гл. им. – Виш ове ожиљ ке 
на левој миши ци, то ти је од пел цо ва ња, 
кад смо били мали, ондак су нас пел цо ва -
ли да се, баја ги, не раз бо ли мо. 

пеље ши ти -им несв ‘гло би ти, оду зи -
ма ти’. – Целог живо та нас је само пеље -
ши јо, а при вр је ђи во није ни за мали нокат; 
е реко сам му оно мад: нема више, него 
завр ни рука ве. 

пен дрек пен дре ка м ‘поли циј ска пали -
ца’. –  Сва ки мили ца јац ти о поја су имо 
зака чен пен дрек, ш њим не мож да т-уби -
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је, ал кад те опа у чи, при ćед не ти мај чи но 
млје ко. 

пен та ри ти се пен та рим се несв  
‘пења ти се уз ста бло, пен тра ти се’. – Он 
ти је вољо да се пен та ри по дрве ти ма, ко 
веве ри ца, ил да бере воће ил да ски да тич -
ја јај ца.  

пен џер м ‘про зор’. – Запје ва ше ђевој -
ке: под пен џе ром цве та ла ми лала, дошо 
миле па ме заго ва ра; ║ пен џер че -ерче та 
с дем ‘про зор че’. – Она отво ри пен џер че 
и он се уву че, ко у оној песми: отвор про -
зор, мое мило луче, да се луле кроз про -
зор уву че; ║ пен џе рић -ића м дем ‘про -
зор чић’. – На оном кућер ку бија гу с јужне 
стра не два пен џе ри ћа; ║ пен џер чић -ића 
м ‘и с т о ’ . – Под њеним пен џер чи ћом 
мири ше сми ље и боси ље;  ║ пен џер ски -
а -о ‘који се одно си на пен џер’. – Они 
пен џер ски кап ци бија гу овар ба ни у зеле но. 

пења ло с ‘сту би це пре ко којих се коко -
шке пењу у коко шар’; в. преч ки ца. 

пепе ин -ина м ‘сред ство за уни шта ва -
ње гама ди’. – Испа ти ле се бија гу буве ти -
не и док не наба ви смо пепе и на, нисмо 
могли  ништа да почи ни мо. 

пепе љу га ж ‘метал на фио ка на шпо -
ре ту или фуру ни за пепео’. – Изне си пепе -
љу гу, бла го баби, те про спи пепо на буњи -
ште (в. 118/6, стр. 676). 

пепо пепе ла м ‘пепео, прах који се 
доби ја саго ре ва њем дрве та’. – Земај ле смо 
кува ли пепо и пра ви ли цјеђ и ш њим пра -
ли веш и кое шта; ║ пепе љав -а -о ‘боје 
пепе ла, сив’ – Дај де ми онај пепе ља ви 
џем пер, оћу д-одем до задру ге. 

пера је с ‘крил ца помо ћу којих риба 
пли ва’. – Ми кад чисти мо шаран за 
Никољ дан, чеша ги јом ски да мо крљуш, а 
вино гра дар ским мака за ма поćе че мо пера -
је. 

пер ваз м ‘оквир, рам којим је оиви -
чен про зор или вра та’. – Начи њо ми Томо 
Срећ ков пер ваз од гра ни че ви не, веч на 
ствар. 

пер вез м ‘кале мар ски ножић, перо рез’; 
в. кале мар. 

пер даш м ‘завр шна фаза мал те ри са -
ња, фино рав на ње зид них повр ши на’. – 
Про шле неђе ље смо омал те ри ли сва оде -
ле ња, а ćутра ће мај сто ри д-уда ра ју пер -
даш. 

пер да ши ти пер да шим несв ‘нано си -
ти на зид завр шни слој мал те ра’. – Пер -
да ше нам данас мај сто ри с дунав цом, 
испа да зид ко сали вен.  

пере на ж ‘укра сна ста рин ска биљ ка’. 
– Код Маре Маној ло ве ти је има ло разно -
ра зни јег пере на, пуна авли ја. 

пери ло с ‘место на пото ку где се пере 
рубље’. – Земај ле, мало-мало па на пери -
ло бане пође ко ја мла да с вешом, па рас -
па ли пра кља чом из све сна ге.  

пер ли ја ти -ам несв ‘лепр ша ти’. – Моја 
уну чи ца потр ча ла низ лива ду и зове: деда! 
– а она аљи ни ца јој само пер ли ја, ко неки 
леп ти рић. 

[перо] пере та? с 1. (у пти це, коко шке) 
– Перо од пиље жи се земај ле ума ка ло у 
масти ло и писа ло; 2. ‘изду бе на дашчи ца 
на воде нич ком колу (точ ку) у коју уда ра 
вода и покре ће млин ски камен’. – Вода 
из ципу на уда ра у пера и тако окре ће 
коло; 3. ‘мла ди лист куку ру за’. – Ан жито 
изба ци три пера, мош да га опра шиш; 4. 
‘један од три кра ка на пове за чи’. – Мара -
му пре са ви јеш на три пера, два вежеш ис-
под бра де, а оно тре ће пада низ леђа; ║ 
пер це -ета с  дем. – Ништа лак ше, лако 
ко пер це. 

пер со на ж ‘важна осо ба’. – Он ти је 
саде на ке вели ка пер со на од кад се пре се -
лио у варош. 

перу ни ка ж в. ирис. – Има ла е баба 
Дра ги ња тегет ну, бје лу и ватре лу перу ни -
ку. – Има ла баба Дра ги ња пред-згра дом 
некол ко перу ни ка раз ни јег боја, што-во 
сад зову ирис.  

перу шка ж ‘кри ло круп ни је живи не 
које слу жи да се мрве ску пља ју са сто ла’. 
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– Узми, ћери, перу шку те збри ши мрве у 
тањир па баци пред коко шке. 

песма ри ца ж 1. ‘књи га, зби р ка песа -
ма’. – Купи јо ми чико Зма е ву песма ри цу; 
2. ‘песма, песми ца’; в. згу ри ти, мио мир.  

пета ж ‘зад њи део сто па ла’. – Кад је, 
нако бос, пре ла зи јо пре ко врзи не наби је 
гло гов трн у пету, једва е дошо до-куће, 
па му баба изва ди ла иглом. – Не бру кај се 
туј нак, више он има у пети но ти у гла ви 
и зато слу шај шта он збо ри. 

пети ца ж ‘део косе на коме се она 
учвр шћу је за коси ште’. – И Радо сав ти 
одво ји грив ну од пети це те раз дво ји косу 
од коси шта (в. 55/4, стр. 260). 

пет ка ж ‘пијач ни дан у петак, пет ком 
(у Чач ку)’; в. мара ма ра. 

петља ви на ж ‘мут на рад ња’. – Неку 
петља ви ну они врше, Бога питај шта 
мува ју. 

петља и са ти -шем несв ‘бави ти се сум -
њи вим посло ви ма, лага ти, вара ти’. – Стал -
но нешто петља и шу, ал ника ко да поту ре 
леђа, нису иг оче ви нау чи ли да нема љеба 
без моти ке. 

петљан ци ја ж ‘сум њив посту пак, 
мува ње’. – Откан дер се ти кое ка киг 
петљан ци ја док је вре ме, него у се и у 
свое кљу се. 

петља ти -ам несв ‘лага ти, вара ти’. – 
Паро ла ови јег што стал но нешто мува ју 
и петља ју ти је: кра ди, лажи, поште но се 
вла дај – док иг јед ног дана не скем ба ју у 
апс; в. петља и са ти; ║ петља ње с гл. им. 
‘јалов, бесми слен, непо тре бан посао’. – 
Шта се петљаш с ништа ци ма кои ма је 
петља ње једи ни посо што зна ју да раде. 

петра иљ -иља м ‘епи тра хиљ’. – Кад 
је поп тури јо петра иљ, ми ушу ће смо и он 
поче да чита. 

петро вац -овца м бот ‘леко ви та биљ -
ка, цвет Agri mo nia eupa to ria’. – Петро вац 
се бере на Петров дан и кори сти  се за лјек. 

петро ва ча ж ‘врста јабу ке’. – Од свиг 
јабу ка нај пр во нам ста ше петро ва ча, она 
о Петро вуд не ваља да се једе. 

пећи печем несв ‘при пре ма ти хра ну 
пече њем у рер ни, на рин гла ма или 
ражњу’. – Ајде да ми пра виш дру штво и 
при по мо жеш пећи ово брав че на шиљ ку.  

пеци ви ца ж ‘божић на пече ни ца’. – 
Уча ше нас тајо, кад бија смо мали: „У 
Божи ћа три ножи ћа, један ćече пеци ви цу, 
дру ги ćече коба си цу, тре ћи ćече пога чи -
цу“; в. одви ка ри ти. 

пеци во с ‘пече но месо, тесто’. – 
Спрем де каког пеци ва за вече ру. 

пецид ба ж ‘пече ње раки је’. – Кад с 
јесе ни поч не пецид ба, ску пе се људи с 
вече ри око лам пе ка, дива не и пијуц ка ју. 

печа ж ‘осо ба која се држи над ме но’. 
– Зора ти је била вели ка печа: није могло 
ласно да јој се при ђе ни с кое стра не. 

печал ба ж ‘над ни че ње, тежак сезон -
ски рад, арга то ва ње’. – Грк је и крвав љеб 
из печал бе, он ти је с вели ком муком зара -
ђен па зато пође ко вели да он има седам 
кора. 

печал би ти -им несв ‘над ни чи ти’; в. 
про че вље, 

пече ни ца ж ‘комад меса уз кич ме ни 
стуб сви ње, оди мљен’. – Ово они у чар -
ши(ј)и  зову  пече ни ца,  а  ми  каже мо 
пршу та. 

пече њак -ака м ‘незрео клип куку ру -
за печен на жару’. – Кад смо с јесе ни чува -
ли сто ку, ми нало жи мо ватру па кад се 
зго ри, ондај на ону жар тури мо пече ња ке 
те- испе че мо. 

пече ње с ‘пече но месо’. – Кад се пече -
ње измак не с ватре, оста виш га да се мено 
лад не; ║ печењ це -ета дем од пече ње. – 
Немо ништа да спре маш, може мало сува 
љеп ца и печењ ца; ║ печењ чи на ж пеј од 
пече ње – Ижње ше нам неку масну печењ -
чи ну, није ни за шта; в. пре ко ка ти. 

печи ти -им св ‘ује сти, пец ну ти (обад, 
оса, пче ла; зми ја’. – Јуни цу ми печи јо 
обад и она се раз о ба да ла; в. оба да ти се.  

печи ти се печим се несв ‘пра ви ти гри -
ма се, подру гљи во гле да ти, држа ти се над -
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ме но’. – Немој де да се печиш туј нак, но 
бид ни сме р на. 

пеш1 м ‘пред њи део капу та, џем пе ра 
на рас коп ча ва ње’. – Шта сте раши ри ли те 
пеше ве да вас испро би ја ветар.  

пеш2 ‘врста слат ко вод не рибе са вели -
ким усти ма Cot tus gobio’. – Шта си зино 
ко пеш. 

пешке прил ‘пеши це’. – Ондак ти се 
ишло пешке у Чачак, пре ко Кри ва је, и о 
себе смо носи ли бје ли мрс те про да ва ли, 
а потље оздо гас, зитин, со и кое шта. 

пива ж ‘лини ја, пру га’. – Кад Бошко 
кре чи, он изву че пиву пед и поја че испод 
шту ка то ра да не веру еш да е руком и чет -
ки цом натру ко ва на. 

пив ни ца ж ‘гра ђе ви на за бурад, пиће’. 
– Ми смо ти у пив ни ци држа ли бурад с 
раки јом и с вином. 

пиво с 1. ‘гозба, сла ва, обе ти на’. – Кад 
сре тиш рођа ка ил неког ко нам је у зва ни -
ци, ти, бла го баби, реци: дођ те да пије мо 
ил дођ те на-пиво; 2. ‘алко хол но пиће’;  в. 
пив џи ја.  

пив џи ја м ‘човек који воли пиво’. – 
Мијо драг ти је бијо вели ки пив џи ја, јам -
пут је за-дан попи јо целу гај бу пива. 

пизгор м ‘нешто мно го сит но, нај сит -
ни ји кром пир’. – Пова ди смо и поку пи -
смо, вала Богу, сав ком пир, осто само онај 
пизгор мањи од кењ ца. 

пија ви ца ж зоол ‘гли ста која се хра ни 
крвљу кич ме ња ка, Hirun dim ni dae’. – Вика -
ше лика за Каћу: виђи, каже, каке су јој 
обр ви це – коно пија ви це. 

пијан ду ра м ‘алко хо ли чар, који је че-
сто пијан’. – Добру душу има весел ник, 
ал не вре ди кад је пијан ду ра и то она од 
гориг. 

[пијанство] с; в. завла чит, пре ба ци -
ва ти.   

пијук м ‘гво зде на алат ка која са јед не 
стра не има уску јаку уза ну моти ку, а с 
дру ге јак шиљак’. – Буда ком крчи мо ђе је 
земља добра, а ако е каме ни то туј без пију -
ка нема вај де. 

пију ка ти пијуче[м] несв ‘огла ша ва ти 
се као пиле; ими ти ра ти пилад’. – Ђеца по 
сла ми испод бад ња ка пију чу и тра же слат -
ки ше. 

пијуц ка ти -ам несв ‘пола ко и пома ло 
пити’. – Тако ти ми ćеди мо поред меи та, 
пијуц ка мо раки ју за покој њего ве душе и 
раз го ва ра мо о њего ви јем добро та ма. 

пик м ‘при кри ве на мржња, тежња за 
осве том’. – На дома ћи не, кое су нази ва ли 
кула ци ма, има ли су посе бан пик, да су 
могли – крви би им се напи ли, Боже им 
про сти. 

пика вац -авца м ‘опу шак, крај испу -
ше не цига ре те’. – Весе ли Аџо ти је купи -
јо пикав це кое ку ди је и то пуши јо, па га 
спо ра ди тога про зва ли Аџо Пикав џи ја. 

пикљо -а м ‘дуго ног мршав човек’. – 
Виђи каки је ко рого џа, ко да га е пра ви јо 
Миле Пикљо; ║ пикљав -а -о ‘који је ду-
гих тан ких ногу’. – Миле ти је бијо пи-
кљав, имо дугач ке ноге, боз тога су га про -
зва ли Пикљо; в. кли нар; ║ пикљас -ста -о 
‘који има тан ке а дугач ке ноге, штр кљаст’. 
– Бија ше нако пикљас и вере ти зан, није 
бијо пода ткан но дошо штр кљас. 

пик сла ж 1. ‘пепе ља ра за цига ре те’. – 
Земај ле биле земља не пик сле по кава на -
ма, потље иза шле оне мај ли ра не, па нај -
по сле ста кле не; 2. ‘накна да коју кафе џи ја 
узи ма од кар та ро ша после фјрон та’. – Кад 
се кар та ро ши заи гра ју у кава ни и оста ну 
после вај рон та, онда им, с вре ме на на вре -
ме,  каве џи ја   узме ш  њине   гоми ле    не-
ку  коли чи ну  пара  и  то  се  каже узо 
пик слу.  

пик ти је ж мн ‘пих ти је, јело које се 
доби ја кува њем јуне ћих и свињ ских ноги -
ца’. –  Вели Ради сав Ћуба да нај во ли пик -
ти је зато што само оне дрк те пред њим, а 
дру ги ме, вели, нико не заре зуе. 

пила дар ник м ‘огра ђен про стор за 
пили ће’. – Напра ви јо ми Јеро ти је пила -
дар ник од летви ца и ја туј нак турим 
пилад ма воде и ране и упа лим им сија ли -
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цу и они се шћу ћу ре, туј иг она сија ли ца 
гри је па кљу ца ју дан ноћ и мло го згод но 
напре ду ју и туј нак иг држим све док не 
одврк ну и тек потље иг нава ди мо д-иду у 
коко шар с коко шка ма.  

пила ди ја ж мн ‘пилад, пили ћи’. – Ова 
несна пила ди ја изи шла и сву ми башчи цу 
раш че пр ља ла. 

пиле -ета с 1. ‘мла дун че коко шке’. – 
Трч де, дје те, виђи што се чуе квоч ка, да 
нам свра ке љи ца не одне се пиле. – Вика -
ше баба кад нешто не може мо д-ура ди мо 
а шће ли би: кљу ца пиле у гво зде не виле; ║ 
пилен це -ета с дем. од пиле. – Завр зло се 
јед но пилен це у ону тра ву љи ну, сре ћом 
га чук како пију че, оста ло би ној нак док 
га не би нешто смо та ло, ваљ да се зато 
каже завр зо се ко пиле у кучи не; в. про -
кљу ва ти; ║ пиле ћи -а -е  ‘који се тиче 
пиле та’. – Пиле ће месо ваља спре ми ти 
боле сни ку; изр. ~-и мозак ‘непа ме тан, 
нера зу ман’. – Нема он везе с везом, ко д-
има пиле ћи мозак; ~-е пам ће ње ‘сла бог 
пам ће ња, забо ра ван’. – Они ко д-има ју 
пиле ће пам ће ње, па не зна ју шта су им 
досад ради ли; 2. ‘мањи део рабо ша’. – 
Рабош ти је, син ко, имо два дела, мањи 
кои се даво муште ри ји у воде ни ци или 
ваља ли ци и он се звао пиле и већи који је 
оста јо уз тру бу сук на или вре ћу, то е квоч -
ка, па кад муште ри ја дође, ондак се упа -
ре пиле и квоч ка и тако се зна чија е роба. 

пиле ти на ж ‘пиле ће месо’. – Дај де 
ђеци оне пиле ти не. 

пили ћа ри ти -ића рим несв ‘трго ва ти 
на мало; бави ти се сит ни јим посло ви ма’. 
– Није он шћео да пили ћа ри, но е само 
ради јо на ангро, зато е и нае бо, про по 
начи сто. 

пили ца ж ‘мла да коко шка, коки ца’. – 
Имам некол ко пили ца што су про ње ле 
ови јег дана. 

пило с ‘место на коме су уко па не воћ -
не сад ни це док се не поса де тамо где је 
пла ни ра но’. – Тамо уза-шта лу с јужне 

стра не нам је пило и туј ти ја упи лим оне 
воћ ке и, чим спа не снјег, садим. 

пиљак пиљ ка м ‘камен чић вели чи не 
ора ха у игри пиља ка’. – Нисмо ми има ли 
овиг играч ки ко ова ђеца сад, но смо се 
игра ли пиљака, туто ми ша, кри је, кли са, 
клич ка, прсте на, роба џи ја, коса ча, ора ча 
и тако то, а пиљака смо игра ли рука ма, уз 
помоћ „пиљака“, а то су ти камен чи ћи 
облу ци, и ондај кажи прст и палац леве 
руке туриш на-земљу тако да ти они начи -
не капи ју иза пешес пиљака кое си баци -
јо из шаке, ондај узмеш један пиљак, 
бациш га увис око по метра и док он поч -
не да пада, ти један од ониг доље пиљака 
десном руком тре ба да про ће раш кроз 
капи ју и да стиг неш д-ува тиш онај пиљак 
што си баци јо увис и ти играш све док не 
севиш; кад севиш, игра онај дру ги и побе -
ди јо  е ко више пиљака прог на кроз ка-
пи ју.  

пиљар -ара м ‘бака лин, трго вац’. – 
Бори сав ти је бијо мло го добар пиљар, 
имо е он у њего вом дућа ну на Поро ти на -
ма ваздан кое шта. 

пиље ви на ж ‘ситан отпад од стру га -
ња (дрве та, гво жђа), стру го ти на’. – Ту 
пиље ви ну ћемо д-иско ри сти мо д-изго ри 
поме но под рани јом.  

пиљеж ж ‘живи на’. – Ђеца могу д-
испу ште овце, да при чу ва ју кра ве, да 
нара не пиљеж и то е зау вар да ми не дан -
гу би мо јел не зна мо ку-ћемо при је, сто 
посло ва има мо. 

пиљи ти -им несв ‘вири ти, загле да ти, 
дуго гле да ти’. – Шта пиљиш туј нак ваз-
дан, ко сиђе ли ца у ону ствар. 

пин тор м ‘мај стор који пра ви бурад и 
каце од дрве та’. – Наш ста ри Сре тен, 
Вићен ти јев брат, ти је бијо мло го добар 
дун ђер и пин тор, још има њего ви јег руко -
тво ри на по селу. 

пин то ри ја ж ‘пин тор ски посао, занат’. 
– И он радио пин то ри ју, а сад оста ри јо и 
ако пре у то ри кое данце то ти је. 
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пин тор лук -орлу ка м в. пин то ри ја. – 
Ишо е Сре тен у пин тор лук кое ђе и мло го 
згод но про ла зи јо. 

пин тор ство с в. пин то ри ја, пин тор -
лук. – Он се бави пин тор ством, ал нема 
баш посла ко што нема ни села. 

пину ти пинем св ‘мало попи ти, пијуц -
ну ти’. – Јесмо пину ли, мено, ал нико није 
бијо пијан да нешто баље зга; ║ пиц ну ти 
пиц нем св ‘и с т о ’ . – Пиц ну смо само по 
јед ну чаши цу, кол ко да се ваља. 

пио ну ти пио не св ‘умре ти (о дете ту)’. 
– Наши ста ри су гово ри ли кад умре стар 
човек – »одмо ри јо се«, а  кад умре дје те – 
»пио ну ло«, па кажу: Бог даде – Бог узе. 

пипа ти -ам несв ‘доди ри ва ти (прсти -
ма)’. – Немо ништа пипа ти док не дође 
ђедо;  ║ пип ну ти -нем св пре ма пипа ти; 
в. врље зи ти, зачи ка ва ти;  ║ пип ка ти -ам 
несв дем. – Кад рекок док то ру да ме мло -
го боли вој нак, он поче пип ка ти и потље 
ми пре пи са ову мас; ║ пип ко ли ти -им 
несв дем. – Баба ми око оне ране поче 
пола ко пип ко ли ти и маза ти онај њен 
мелем са гушч[ј]им пером. 

пипи рев ка  ж  фолк  ‘сит но   коло’. – 
Облје ће око-њега, реко би игра пипи-
 рев ку. 

пир га ж ‘коко шка пепе ља сте боје са 
све тлим фле ка ма’. – Баба е нај во ље ла 
Пир гу и Ћубу, а и биле су носи ље, није 
им било рав не, није било дана да не сне -
су јај це; ║ пир ги ца ж дем. – Одње ми 
нешто ону пир ги цу, не виђок је од јуче; ║ 
пир гав -а -о ‘пегав, пепе љаст’; в. про ње -
ти, свра ке љи ца, шан та ти;  ║ пир гас -
ста -о ‘и с т о ’ . – Бијо нам онај пир га сти 
тишљер оно мад.  

пир го -а м ‘пега ва мушка осо ба’. – 
Мало при је про ђе нис-пут онај пир го Јова -
нов. 

пире ви на ж бот ‘коров ска биљ ка, 
Agropyron repens’. – Ништа горе од пире -
ви не нема, не мош ласно да е истр је биш. 

пирин ча ра ж ‘пита са пирин чем’. – 
Пође кад нам мај ка напра ви пирин ча ру па 
потру си са шеће ром у прау и цимен том, 
иć, ништа љеп ше! 

пири ти -им / пирим несв а. ‘бла го 
дува ти, ћар ли ја ти’. – Поче да пири ветрић 
те мало про ди са смо; б. ‘дува ти у вру ће 
јело, да се рас хла ди’. – Пири, бла го баби, 
попа ру да се лад не, немо да се опр жиш, 
вре ла е. – Пири баба у теј, да се не опр -
жи; ║ пир ка ти -а[м] несв дем. – Кад по 
оној вру ћи ни поч не пир ка ти ветрић кол -
ко било, ома ти бид не лак ше ради ти; ║ 
пир ну ти пирне[м] св; в. лађан, лега ло. 

пиро ћан -ана м об. мн ‘гуме ни опа -
нак (по фабри ци у Пиро ту где се про из -
во ди)’. – Потље  сви  поче ше да носе 
пиро ћа не мешто аут ња ка.  

пиро ћан ка ж об. мн ‘гуме ни опа нак’. 
– Кад је бежа ла од пашче та, спа ла јој неђе 
десна пиро ћан ка. 

пис! узв за тера ње мач ке; в. ста ре -
шин ство.  

писаљ ка ж ‘сред ство којим се пише’. 
– Нађ де ми неку писаљ ку да нешто напи -
шем и нацр там баки. 

писа ни ја ж ‘саку пља ње при ло га, при -
ло зи (пре ма спи ску при ло жни ка)’. – Он-
дак су ти калу ђе ри ишли у писа ни ју и тако 
ску пља ли сре ства за град њу мана сти ра. 

писан ка ж ‘све ска’. – Нај пр во смо 
писа ли на табли ца ма леги ште ром, е потље 
уве до ше писан ке.  

[писати] пишем несв. – Вако свом 
уну ку школ цу ђед реко да пише писмо 
Гво зде ну, у вој ску; вели: пижде, дје те 
вако: Дра ги наш сине, здра во смо и добро 
кое и тебе жели мо... И на кра ју тури вако: 
Вита јела – зелен бор, чекам брзи одго -
вор. 

писка ж ‘цика, гала ма, ври ска’. – Кад 
се у Тра ше ви ћи ма запа ли ла Дра га ну шта -
ла, наста де писка те ти при тр чи цело село 
у помоћ, једва спа си смо кућу; ║ пискав -
а -о ‘зво нак, пиштав, про до ран глас’. – 
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Има ди ја ше Мла до мир пискав глас, кад 
зов не: о, Радо си ја! – чуе се до Љуте кру -
шке. 

писка вац -авца м ‘ста ра врста шљи -
ве’. – Кад писка вац опа не и про ври на 
земљи, ондак ти бид не раки ја ко гром. 

писмо с ‘писа на пору ка посла та по-
штом’. – Ондај смо пође кад писа ли писмо 
вој ни ци ма па пошље мо поштом; ║ писам -
це -ета, с зб писам цад,  ‘крат ко писмо које 
иде од руке на руку’. – Кад смо ја и тво ја 
бака били момак и ђевој ка, ми смо сла ли 
јед но дру гом писам цад; ║ писмен -а -о 
‘који зна да чита и пише’. – Кад су му 
тра жи ли да напи ше мол бу за пре вре ме но 
пушта ње из затво ра, он им одго во ри: Ни-
сам ти ја писмен за таке мол бе – и издр -
жи казну до-кра ја. 

писну ти / писну ти писнем / писнем 
св ‘ври сну ти узбу ђе но’. – Кад је чула шта 
е  било, она писну, а  њена све кро ва се 
ока ме ни ла, ни да пушти аваз. – О ово ме 
што  ти  рекок  немо  да  си  слу чај но  пи-
сну ла. 

питак пит ка -о ‘уку сан, при ја тан  
(напи так, раки ја)’. – Охо хо, пит ка ти, 
дома ћи не, ова раки ја, нисам одав но ваку 
про бо. 

питом -а -о ‘сми рен, попу стљив’. – 
Рај ко Чим бов ти је бијо питом кад је бијо 
деч кић, све га покој ни Обрад звао Питом -
ко; изр. ~-е сви ње  ‘сви ње које се лако и 
добро ухра не’. – Што смо наба ви ли пито -
му пра сад, мло го добро једу и, да зло не 
чуе, напре ду ју на заме рак. 

пито ми ти (се) пито мим (се) несв 
‘поста ја ти питом’; в. куч ке ти на. 

пиц ну ти се -нем се ‘доте ра ти се, уде -
си ти се’. – Шта си се то, рођо, пиц но ко 
ста ри вија кер, да ниси наме ри јо неђе у 
ште ту? 

пицо гра ње с а. ‘без вред на шума’. – 
Гле до сам ону шуми цу што про дае Ду-
шан: није ства ри, оно што ваља – поćе че -
но, оста ло само пицо гра ње; б. ‘сит но гра -

ње’.  –  Пицо гра ње  није  ни  за  шта сем 
за  пот па лу  ил  за  под   лам пек,  ал   мо-
раш да ложиш сва ки-час , изго ри за трен 
ока.  

пишан пишна -о ‘који добро може да 
попи је’. – Онај Милое није само добро 
јешан но се потре ви јо и пишан. 

пиша ти -ам несв ‘мокри ти, ури ни ра -
ти’. – Он пиша ђе се нађе, ко и њего ва 
Шару ља; изр. ~ уз ветар ‘пона ша ти се 
нера зум но, твр до гла во’. – Кад је нам ћор, 
стал но пиша уз ветар; ║ пишки ти -им 
несв дем. – Ајд, бла го баби, да пишкиш, 
па д-идеш на спа ва ње; ║ пишну ти -нем 
св ‘мало се помо кри ти’. – Само е мено 
пишно. 

пиша ћа в. мокра ћа. – Што не доне се -
те ладне воде, ово вам се узмла чи ло, д-
изви не те, ко пиша ћа. 

пишљак -ака ‘дрве ни ваљ ка сти клин 
којим се спа ја ју брв на или дуге на дан це -
ту каце да не би дошло до вито пе ре ња’. – 
На нашој кача ри су уда ре ни пишља ци на 
брв ни ма на сва ки метар, и ет има јој сто 
годи на, затег ну та ко там бу ра, ниђе није 
врд ну ла. 

пишљив пишљи ва -о ‘без вре дан’; в. 
чепе рак. 

пишма ни ти се пишма ним несв пре -
ма попи шма ни ти се ‘про ме ни ти  спо ра -
зум’. – И онда он мене пред ло жи да се 
пишма ни мо. 

пишо ра ж ‘лоша раки ја’. – Гуц ни, 
вели, ваља се, а ја, да га не уцве лим, 
накре ток, нако из ате ра, кад оно – пишо -
ра нека, згод но тук не на пато ку. 

пишта вац -авца м ‘мали, слаб извор’. 
– Ма није неки извор, оби чан пишта вац, 
ал ваља да се напои сто ка. 

пишта ти -им несв ‘пла ка ти, јау ка ти’. 
– Кад су им поре зни ци изве ли једи ну кра -
ви цу, Сиву љу, поче ше ђеца да пиште ко 
црви. 

пишу ља ж ‘бала ви ца’. – Нашла се и 
она њина пишу ља да нешто паме туе; в. 
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покон ди ри ти се;  ║  пишу љи ца ж дем. – 
Поглај ти на-ону пишу љи цу, ја би реко да 
ће с-она брзо уда ти.  

пје ва ло с ‘грло, гуша’. – Кад га е Об-
рад здом чо за пје ва ло, умал да му очи 
иско че. 

пје вац -вца м ‘певац, петао’. – Уста -
еш ан запје ва ју тре ћи пјев ци, у осви так. 
изр. Кус пје вац, пиле довје ка. 

пје сак -ска м ‘песак’; в. пје ско вит, 
пје ску ша.  

пје ску ша ж ‘врста земљи шта’. – Кад 
је кишна годи на, у овој пје ску ши добро 
роди ком пир, ал ако е суша, ондак пот пу -
шти начи сто. 

[плав] пла ва -о. –  Пла ве му оне оки -
це ко ћетен кад уцве та; ~ камен ‘сред ство 
за зашти ту вино ве лозе’. – Кад се пла вим 
каме ном попр ска ју вино гра ди, то се 
модри цела  коса ко небо да е сишло на њиг.  

пла ве тан -тна -о ‘плав каст, пла ви -
част’. – Има ди ја ше пла вет не очи ко небо 
изутра, ко лан, нисам мого да се наглам 
тог пла вет ни ла. 

пла вет ни ло с ‘пла ви ло; без о блач -
ност’. – Јутро осва ну ло у пла вет ни лу, 
мили на погла ти. 

пла ви ло с ‘пла ва боја’. – Пла ви ло ње-
ниг очи ју е било ко лан кад уцве та, ко 
пла вет ни ло неба. 

плаз пла за м ‘место на коме плуг иско -
чи из бра зде’. – Ниси лоше поо ро, сем 
што си на два места оста ви јо плаз, ал није 
то ништа, и ја пође кад опла зам, дрља ча 
ће то д-изље чи. 

пла зи ти се -им се ‘изба ци ва ти језик 
иза зи ва ју ћи неко га или руга ју ћи се неком’. 
– Ако те видим да се јопет неком пла зиш, 
ишчу па ћу ти језик, јел то е сра мо та, сине. 

плај ваз м ‘писаљ ка, олов ка’. – Земај -
ле су ти тргов ци за уве том држа ли заши -
љен плај ваз и ондак на кеси испи шу цене 
мар де.  

пла ка ти пла чем несв а. ‘овлаш пра -
ти’. – Не знам куд се ђеде, сад је пла ка ла 

тањи ре над спла чи ња ром; ║ плак ну ти -
нем св ‘овлаш, мало опра ти, про пра ти’. – 
Кад пад не мрак, чељад вече ра ју, а ондак 
њему доне су млаке воде те он на басам -
ци ма ваја та плак не ноге и иде да дане ду-
шом; в. баса мак, смра ду ља. 

пла ка ти -чем несв ‘огла ша ва ти се пла -
чем’. – Што пла чеш, баби на кућо? 

плам м а. ‘пла мен’. – Посма трам по-
ред мај чи ног гро ба како се лелу ја плам 
све ће;  б. ‘ватрен осе ћај’. – Бија ше се у 
њима рас па ли јо плам љуба ви који нису 
могли да при кри ју 

пла мен -ена ‘ватра, огањ’. – Кад се 
запа ли ла сла ма, изби јо пла мен у вр липе; 
║ пла ми чак -чка м ‘мали пла мен од све -
ће или шиби це’. – Бија ше помр чи на, кад 
сти гок пред кућу, једва се кроз про зор 
нази ра ше пла ми чак од кан ди ла. 

пла ме нац -енца м ‘врста цве ћа’. – 
Пла ме нац ти је слич не бое ко-но она 
ватре ла перу ни ка. 

плам ти ти / плам ће ти -ти[м] несв 1. 
‘горе ти јаким пла ме ном, осве тља ва ти око -
ли ну’. – Кад смо запа ли ли врзи ну, бија ше 
суво оно гра ње, поче да плам ти, мешчи -
ни, до неба; 2. ‘црве не ти се у обра зи ма’. 
– Кад су му рекли шта е било, он поче да 
плам ти у обра зи ма. 

[план] м. – Није рачу њо да ће му се 
тако поква ри ти пла но ви; ║ план ски -а -о 
‘који је напра вљен по пла ну’. – Он ти је 
међу први ма у селу начи ни јо план ску 
кућу, ал кака ти је то кућа кад нема про -
че вље, то куће виђе ло није; ║ план ски 
прил. – Мора да се све ради план ски, знаш 
како е каза но: три пут мери, јед ном ćеци.  

план до ва ти -уем несв ‘нала зи ти се у 
хла ду у вре ме днев не жеге (об. о овца -
ма)’. – Ста до план дуе, а чоба нин фру лом 
дра гу дози вље.  

пла ни на -ине ж ‘висок шумо вит 
земљи шни про стор’. – Оће ро овце у-пла -
ни ну; ║ пла нин чи на ж пеј. – Од њиг се 
ниси мого сакри ти ни под земљом, а не 
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у-овој пла нин чи ни; ║ пла нин ски -а -о 
‘који при па да пла ни ни, који се одно си на 
пла ни ну’. – Нај ви ши пла нин ски вр на 
Јели ци ти је Црна сте на изнад Гора чи ћа, 
веле да е 929 метара вишља од мора. 

пла ни нар -ара ‘који се бави пла ни -
нар ством, пла ни на ре њем’. – Перо Тико -
ми ров оти шо у пла ни на ре, докон поп и 
јарад кршта ва: што му тре ба дру га пла -
ни на код воли ке Јели це. 

пла нин ка ж ‘жена која  се ста ра о бе-
лом мрсу и мле ка ру’. – У Мили ће ви ћа 
задру зи стри на Пера е била пла нин ка. 

пла нин ко ва ти -уем несв ‘оба вља ти 
посао пла нин ке’. – Она ти је пла нин ко ва -
ла три јес и-дви је годи не и сад је тај посо 
пре да ла сна ји. 

пла ну ти -не[м] св 1. ‘раз го ре ти се (о 
ватри)’. – Додај мено пот па ле, ври шко ће 
да ти пла не ватра; 2. ‘узбу ди ти се и поцр -
ве не ти у лицу. – Пла ну Жар ко и једва се 
суздр жа да не грма чи на-њиг.  

пла о вит -ови та -о ‘раз дра жљив, љу-
тит, нагао’. – Он, нако пла о вит, лупи 
песни цом о астал и вик ну: Не може то 
тако! – Бија ше пла о ви то вре ме, награ бу -
си ли смо начи сто и поки сли до голе коже;  
║ пла о ви то прил. – Он н-уми је нег пла о -
ви то.   

плас пла ста м ‘више нави ља ка саде -
ну тог сена на лива ди у обли ку зао бље не 
купе’. – Знаш ону при чу како е мага рац 
лип со гла дан изме ђу два пла ста дво у ме -
ћи се с ког ће д-еде; ║ пла стић -ића м 
дем. – Ђеца се игра ла, ал напра ви ла два 
пла сти ћа; ║ пла шчи на ж пеј. – Стр по пла -
шчи ну, има три това ра брат бра ту; ║ пла -

шће с зб. – Ђене се сје но у пла шће. 
пла ска ж ‘навиљ чић сена’. – Ђеца 

згод но повиљ ча ше сје но на пла ске; ║ пла -
шчи ца ж дем. – Баци теле ту пла шчи цу 
сје на. 

пла ста ра ж ‘сла ба киша која пад не 
тек толи ко да овла жи сено да се не може 

пла сти ти’. – Наи ђе пла ста ра те нам оро -
си сје но и раз гр ди пла ште ње. 

пла стид ба ж ‘ску пља ње сена у пла -
сто ве, об. као моба’. – Оћеш ли ти на пла -
стид бу у Алби ће ви ну? 

пла сти јоц м ‘човек који пла сти сено’. 
– Иску пи се пуна лива да пла сти јо ца, 
мили на погла ти и сви орни и рас по ло жни, 
е то, бла го ђеду, пам ти те па вра ти те кад 
види те да неко пла сти ил жње, при трч те 
те при по моз те кад гој може те.  

пла сти ти пла стим несв ‘ску пља ти 
сено, дете ли ну у пла сто ве’. – Ако бог да, 
ćутра ћемо да пла сти мо на оној доњој 
лива ди; ║ пла ште ње с гл. им. – Иску пи -
ло се на пла ште ње пови ше нас, јед ни виљ -
ча ју, дру ги при но се навиљ ке, неко ђене 
пла шће, жене гра бе, ђеца ску пља ју гра -
бљеж, а Мило рад и Вла де с воло ви ма при -
вла че пла шће и изба цу ју ђеду Сре те ну 
који ђене сје но око коца. 

пла та ж ‘накна да за извр шен рад’. –  
Нисам паме тан како ови људи у држав -
ним пред у зе ћи ма при ма ју пла ту јел они 
ти ћера ју по оној: пла та иде, газди како 
биде. 

пла те жник м ‘човек који има месеч -
ну пла ту’. – Шћео тата да ме уда за пла -
те жни ка, вели: живље ла би како сама 
оћеш, ко бубрег у лоју, а јок д-идеш у онај 
Сте ва но ви ћа чоло пек да се мучиш целог 
живо та, ал, вели, није тек нако каза но: 
сре ћа те гле да, ђаво ти не да. 

пла ти ти пла тим св ‘изми ри ти оба ве -
зу нов цем’. – Кад ти човек помо же ради -
ти било над ни цом било ђуту ре, одма да 
му пла тиш његов зној, нипо што да њего -
ва пла та пре но ћи кода те; ~ гла вом 
‘постра да ти’. – Није шћео Сте ван да про -
да образ и пла ти гла вом, ал што веле: бла -
го оном ко довје ка живи, имо се рашта и 
роди ти, еве ти сад оне кука ви це што га 
уби ше нико и не пам ти, а Сте ван се спо -
ми ње у десе том коље ну ко да е још међ 
живи ма; ║ плат ну ти -нем св; в, пот кр пи -
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ти, ћера ти; ║ пла ћа ти пла ћам несв пре -
ма пла ти ти; в. забу шант, про стак. 

пла то -ова м ‘про ши ре ни поле тва ни 
под на запре жним коли ма за пре воз сно -
по ва, сена’. – Кад туриш пла то, а неко га 
зове тези јан, онда туриш оне дугач ке 
заши ље не ступ це који држе сје но да се не 
стро ва ли кад кола кле ца ју. 

[плач] м. – После толи ко сми ја ња 
бојим се да не бид не пла ча; ║ плач љив 
плач љи ва -о ‘који је тужан, сетан, нај че -
шће само са жа љив’. – Неке јаде дошо 
плач љив ко неки куку муд, реко би није 
од наше сор те. – Она му жена плач љи ва, 
а он, без ду шник, вели: нека е нек пла че, 
мање ће пиша ти; ║ плач љи во прил. – И 
кад оће да се насми је, он то чини плач -
љи во. 

плач ко м ‘деча чић који је склон да 
запла че за сва ку сит ни цу’. – Кад смо били 
ђеца па неко поч не да пла че, ондак смо га 
задир ки ва ли и пје ва ли му углас: чува 
плач ко гове да и баби ну јуни цу, закла баба 
јуни цу, даде плач ку гузи цу – и он би 
пости ђен ома пре сто да кње зи.  

плач љи вац -ивца м ‘плач љив дечак’. 
– Оста онај плач љи вац да кње зи, а ми одо -
смо у-рје ку на купа ње.  

плач љи ви ца ж ‘плач љи ва девој чи ца’. 
– Кад је била мала, бија ше плач љи ви ца, 
нисам се надо да ће то да бид не ђевој ка 
ко вита јела. 

плач љив ко с в. плач ко, плач љи вац. – 
Дабог да да од оног раз ма же ног плач љив -
ка бид не човек.  

пла ши ло с ‘напра ва, обич но у обли ку 
чове ка, која се ста вља на њиву да пла ши 
пти це и дру ге ште то чи не, стра ши ло’. – 
Ста ре рке и неке крпе ти не се наву чу на 
укр ште не мот ке и тако начи ни пла ши ло 
кое личи на чове ка с раши ре ним рука ма 
и од њега беже ште то чи не ко ђаво од 
крста, наро чи то тице. 

пла ши ти (се) -им (се) ‘осе ћа ти страх, 
боја ти се’. – Они су јуна ци за аста лом, 

кад загу сти, пла ше се ко зече ви, ниђе иг 
нема. 

пле ви ти -им несв ‘чупа ти тра ву, коров 
око гаје них биља ка’; в. боца.  

плек м ‘суд од пле ха за пече ње хле ба, 
гиба ни це’. – Кад је пје вац пору ме њо на 
ком пи ри ма у пле ку, који је тета с вре ме на 
на вре ме окре та ла у вру ни обгр лив ши га 
крпом, поćе да смо за астал, а мене тури -
ше у вр-собре. 

пле сти пле тем несв 1. ‘изра ђи ва ти 
вуне ну оде ћу пле те њем помо ћу ига ла’. – 
Пје ва гу мом ци кад пођу у-вој ску ону: моја 
мала пле те, везе / а ја носим митра ље зе; 
2. ‘пра ви ти пред ме те од пру ћа’. – Дави -
до ви ћи су пле ли мло го добре цеге ре, кото -
ба ње и кое шта било од врбо ви не изо бла 
или од цје па ног пру шћа. 

плетeћи -а -е у стал ном спо ју ~ игле 
‘игле за пле те ње које има ју куки цу на 
врху’. – Кад пође мо сто ци, тури мо у тор -
би цу клув че, пле ти во и пле те ће игле и он-
дак пле те мо и узгред но чоба ни ше мо; в. 
шива ћи. 

пле та ра ж ‘кошни ца пле те на од пру -
ћа или лозе и обле пље на бла том, вршка -
ра’. – Ондак ти није било ови јег ђер зон ки 
ко-во сад, но се челе гаи ле у вршка ра ма 
кое су зва ли пле та ре јел су се пле ле од 
пру шћа или пави ти не. 

пле ти во с ‘оно што се пле те’. – Ово 
пле ти во ћу, ако Бог да, дове че на пре лу 
да довр шим, таман про ćу тра, на рођен -
дан Савов, да га поно вим ж-џем пе ром; ║ 
плет ња ж ‘и с т о ’ ; в. клот1. 

пле ћа м мн ‘плећ ке, раме на’. – Раз ви -
јо се, вала Богу, мож на пле ћи ма поње ти 
два това ра; ║ пле ћат пле ћа та -о ‘који има 
раз ви је на, широ ка пле ћа’. – Бија ше земај -
ле Сре тен јак ко земља, нако пле ћат с ким 
се гој пор ва, тре сне га о-леди ну ко ништа. 

плећ ка ж анат ‘лопа тич на кост, лопа -
ти ца, sca pu la’; в. копа ти, одви ка ри ти, 
штр кљас. 

пли ска ж зоол 1. ‘пти ца’. – Има у 
Вуко ви ни ониг малиг пли ски пева чи ца, 
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што сва ки-час  клац ка ју репи ћом, виђо сам 
и жуто гла ве, а пође кад и бје ло гла ве; 2. 
‘вред но, окрет но, тан ко ви ја сто жен ско 
чеља де’. – Она пли ска Мићо ва пре пар ла 
пре ко пото ка, она мо у лива ду, док си реко 
шта би.  

плје сан ж ‘скра ма која се ухва ти на 
повр ши ни чабра са сиром’. – Посла кол -
ко ош, те ски дај ону плје сан из чабри ца 
са сиром, рибај кар ли це, ложи ватру, спре -
мај вече ру, ниђе не ста ем ко да се не ваља; 
в. поплје сни ти. 

пло ди ште с ‘доњи део кошни це у коме 
мати ца пола же јаја’. – Ово доље ти је пло -
ди ште, а ови спра то ви горе нак су ти меди -
шта. 

плој ка ж ‘пљо сна та каме на пло чи ца’. 
– Нађе мо плој ке па баца мо повр воде, а 
оне ска ку ћу по некол ко пута.   

плот на ж ‘пло ча на шпо ре ту у којој 
су сме ште не рин гле’. – Нама ти баба уми -
је си прје сни кола чић и баци на плот ну т-
испе че, па нам ондак озго тури ста ри кај -
мак, а ми прсте да пој де мо (в. 118/4, стр. 
676). 

пло ча ж 1. ‘коњ ска, волуј ска пот ко ви -
ца’. – При чо ђедо како е Циго нашо коњ -
ску пло чу и вели ђеци како ће да наба ви 
још три пло че и коња и како ће јаше ћи д-
иде на вашер, а мали Циган чић вели: ја 
ћу, чим дођеш, да га јашем све у галоп, а 
Циго га шине шама ром: ђе се, вели, умо -
ран коњ ћера у галоп; 2. ‘танак пло част 
камен’. – Попло чо  Вла и сав авли ју с пло -
чом из Бојов ца па ти мили на погла ти како 
е то дошло згод но и личи то, око они јег 
пло ча обра сла тра ви ца па ко сли ка.  

плуг м ‘спра ва за ора ње’. – Пам тим 
дрве ни плуг кад је бијо, после тек дошла 
рали ца, па гво зде ни плуг и нај по тље сако -
вац. 

пљас! ‘оно ма то пе ја уда р ца дла ном по 
лицу’. – Само чук иза леђа: пљас! – окре -
нем се и видим како дје те пла че. 

пљач ка рош м ‘пљач каш, лопов’. – 
Дошли они пљач ка ро ши из поре ске упра -
ве и одве до ше чове ку једи ну кра ви цу боз 
непла ће ног поре за, а он сед мо ро глад ниг 
уста има, па то ти је Богу пла ка ти. 

пље ва ж ‘отпад при вршид би жита -
ри ца’. – Сла му ома ђене мо, а пље ву одгр -
ће мо на гоми лу, па њу прво тро ши мо кад 
про сти ре мо сто ци, јел ако е ува те кише, 
није ни за шта. – Вика гу за Вито ми ра д-
има пара ко пље ве. 

пље ска ти пље штем несв 1. ‘уда ра ти 
дла но ви ма, апла у ди ра ти’. – Кад је изде -
кле мо во песми цу, сви су му пље ска ли, а 
он се пости ђо; 2. ‘меси ти’. – Ене је у-кући 
пље ште неке кола чи ће; 3. ‘изу да ра ти’. – 
Што си, снај ка, пље ска ла дје те, па забо -
га, ђе си ти виђе ла мир но дје те и немир -
ну бабу; ║ пље сну ти -нем св ‘уда ри ти 
(отво ре ним дла ном, широм повр ши ном’. 
– Поџа ве ља ли се неђе оно мад пред кава -
ном и Бра ни мир га пље сне шама ром, 
дошо сав заја пу рен ко ћуран; в. паро жак.  

пљо ска ж ‘боца спљо ште ног обли ка, 
погод на за ноше ње у џепу или тор би’. – 
Турио на прје сло бре мен це сјен ца да бац -
не пред вочи ће док чека мељи во, а за се-
бе поњо пљо ску раки је у уну тар њем џе-
пу од дола ме па ме пону ди: гуц ни, вели, 
ваља се. 

пљо шти ми це прил ‘широм стра ном’. 
– Кад летвом уда риш пљо шти ми це, мож 
да пук не, а на кант јок. 

пљу ва ти пљу ем несв пре ма пљу ну ти. 
– Ови се ништа ци данас утр ку ју ко ће 
боље да пљуе чести те људе; ║ пљу ну ти -
нем св ‘изба ци ти из уста пљу вач ку’. – 
При чо нам калу ђер како е јед на руска 
бабу шка у вре ме бољ ше ви ка, пољу би ла 
крс и узе ла наво ру од вла ди ке обно вљен -
ца, а ондак му пљу ну ла руку спо ра ди 
издае вере; ║ пљу ва ње с гл им. – Кад смо 
земај ле пође кад ишли ћиром, на желе -
знич кој ста ни ци у чека о ни ца ма су биле 
пљу ва о ни це, у кое пљу неш кад тре ба, на 
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при ли ку вели чи не ноше за ђецу и у њиг 
насу то воде, а изнад на зиду табли ца на 
којој пише: Забра ње но пљу ва ње по пар -
то су; ║ пљу нут(и) -а -о ‘сли чан неко ме, 
обич но прет ку, мно го сли чан, исти’. – Е 
виђи га, молим те, пљу ну ти ђед, сун це га 
гри ја ло; ║ пљуц ка ти -ам несв 1. ‘често 
пома ло пљу ва ти’. – Он стал но нешто 
пљуц ка ко да има неку дла чи цу на вр јези -
ка; 2. ‘пома ло про си па ти’; в. пљу ска ти; ║ 
пљуц ну ти -нем св пре ма пљуц ка ти. – Он 
пљуц ну и изба ци онај опу шак из уста. 

пљу зга ж ‘мања рана, кра ста’. – Бија -
ше му на обра зу иско чи ла нека пљу зга, 
па грд но погла ти. 

пљу сак -ска м ‘јака, пла хо ви та киша’. 
– Кад бија смо нами ну ли вамо, ка наши -
јем кућа ма, уда ри пљу сак ко из кабла. 

пљу ска ти пљу скам / пљу ска ти -ам 
несв ‘захва та ти и про си па ти воду’. – Он 
зага зи у онај вир, а ми ćeдимо на оба ли 
кад он саста ви шаке и поче да нас пљу -
ска, све нас исква си и сми је се; пљуц ка -
ти -ам несв ‘пома ло про си па ти’. – А онај 
ми пасуљ пљуц ко из шер пе у цеге ру те 
ми упро па сти јо тиква ник, но сре ћом копа -
чи јешни па нису мани са ли; ║ пљу сну ти 
пљу снем / пљу сну ти -нем св  1.а. ‘про -
ли ти воду’. – Кад је пошо у-шко лу, баба 
за њим пљу сну лон че воде и вели: нек ти 
иде шко ла ко лад на вода, сна го баби на; 
б. ‘лучи ти пљу вач ку’. – Кад наи ђо смо спо -
ред Сла во ве кава не, види мо: окре ћу се 
пра се и јаг ње на шиљ ку, а нама нако глад -
ним и умо р ним пљу сну вода на уста, ал 
џаба, пра зна не пуца; 2. ‘уда ри ти, оша ма -
ри ти’. – Пљу сну му шамар чи ну, није знао 
ђе је десно; ║ пљу шта ти -и несв ‘пла хо -
ви то пада ти (о киши)’. – Кад нами ну смо 
тамо ка Сла ном пољу, поче киша да пљу -
шти из дрве та, из каме на.  

поа ба ти се  -а се св ‘истро ши ти се’. – 
Бога ми се поа бо ков на воло ви ма.  

поап си ти -им св ‘похва та ти и одве сти 
у затвор’. – А онај кукав ни Тико, изда де 

коман ду: Поап си те иг! – а они весе ли 
мили цај ци нeмадијагу куд: уап си ше нас 
пе-шес и међ нама покој ног попа Сло ба 
Или ћа.  

поа ра ж ‘поха ра, пљач ка’. – Таку поа -
ру нико није одав но запан тио.  

поа ра ти поа рам св ‘покра сти, опљач -
ка ти’. – Дошли неки бан ди ти Љуби са вље -
вој кући, кад су они били на свад би, и 
поа ра ли му све живо, и поćек из суша ре, 
и кај мак из мека ра и алат ке и сто јада, он 
џабе дан гу би јо, ишо да при ја ви мили ци -
ји, а они се баш наćе ки ра ли, мло го иг 
забо ље, д-изви неш, дје те. – Поа ра ла га ко 
она куч ка Ико ни ја што поа ра дво ре бана 
дра га чев ског Милу ти на што е опје ва но у 
оној: Бан Милу тин и Дука Ерце го вац.   

поар чи ти -им св ‘потро ши ти’. – Кад 
смо поар чи ли сво сје но, мора ли смо сто -
ци да дае мо шаши ну и сла му, док не сти -
же брсти на. 

поба ски ја ти -ам св ‘при ко ва ти баски -
је’. – Поба ски ја смо кров, ижње смо цреп 
и поче ше мај сто ри покри ва ти, ал се смр -
че па ћемо ују тру сабај ле, с Бож јом помо -
ћу да нага ри мо. 

поба ца ти поба цам св 1. ‘све баци ти’. 
– Поба ца смо ком пи ре у јару гу, про кли ја -
ли и поче ли да тру ле; 2. ‘ста ви ти’. – Коса -
чи поба ца ше косе на раме на, упа ра ди ра -
ше се путом и запје ва ше: коси јо сам тра ву 
доље крај Бели це. 

поба ци ти поба цим св ‘изја ло ви ти се’. 
– Она,  весел ни ца,  поба ци ла  дје те  па 
смо сви  опла ка ли,  ал  даће  Бог, мла ди 
су они. 

побе гу ља ж а. ‘девој ка која се уда без 
роди тељ ског бла го сло ва, побег не за мом -
ка’. – Она Дра го ва и Нади на ста ри ја ћер -
ка ти је побе гу ља, Нада умал не црче, а 
Дра го јој вели: пушти кра ју, нек су живи 
и здра ви, нису мали; б. ‘жена која одбег -
не од мужа и вра ти се у род’. – Ја га пито 
да л је чуо да е она Вељ ко ва побе гу ља 
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оти шла у род, а он мртав ладан вели, па 
ку-ће вешти ца, но у свој род. 

побе да ж. – Кому ни сти веле да су 
»изво е ва ли побе ду«, а ђедо додае: над 
Срби ма. 

побе ди ти побе дим св ‘савла да ти, над -
вла да ти’. – У баца њу каме на с раме на 
Вуи ца  све побе ди јо. 

побе ле ни ја ти -ам св ‘поди вља ти, пре -
ста ти раз ми шља ти о после ди ца ма пона -
ша ња’. – Неке јаде побе ле ни јо у зад ње 
вре ме, не мош да му ува тиш ни кра ја ни 
рачу на. 

побе ћи -гнем / -жем св 1. ‘укло ни ти 
се бек ством’. – Они су јунач ки побе гли 
иза првог ћошка ан су виђе ли џан да ре; 2. 
‘уда ти се кри ју ћи’. – И дру га ћер ка, 
Сибин ка, им побе гла за оног сви ра ча 
Петро ни ја. 

поби ти (се) поби јем (се) св 1. ‘поту ћи 
(се); побо сти се (о воло ви ма)’. – Кад смо 
саста ви ли сто ку, мој и Мико шев бик поче -
ше да се прје ча ју један на-дру гог и нај зад 
се поби ше; 2. ‘поу би ја ти’. – Да не би оне 
ајке кад поби ше кур ја ко ве, оста до смо без 
ова ца. 

поби ти поби јем св 1. ‘заби ти, уко па -
ти у земљу’. –  Поби јо сам рого џе и одок 
да косим у Пито ма ча ма, а ви пла сти те 
пола ко.  

побје ље ти -лим св а. ‘побе ле ти’. – Од 
муке и јада и очи су му побје ље ле; б. ‘осе -
де ти’. – Побје ље ла Слав ка ко овца, а и 
Бран ко про ша ро згод но. 

побје шње ти -сним св ‘оси ли ти се’. – 
Побје шње ло то, испи сни че, упро па сти ле 
га паре и има ње кое није одзно и јо и сад 
лудуе.  

побли же прил ‘детаљ ни је, подроб ни -
је’. – Замо лим ја док то ра да ми побли же 
обја сни од чега, (у)ства ри, ђедо болуе и 
он ми ондак вели: така и така ствар, спре -
мај, вели, шта немаш; вође е, каже, пита -
ње дана, а кад ми то рече, ко да ме гром 

гађа; ║ побли зу прил ‘неда ле ко’. – Побли -
зу су туј нак, иза оног обре шка. 

поблје ђе ти -дим св ‘побле де ти’. – Кад 
је ту ствар чуо, поблје ђе ко крпа. 

побљу ва ти побљу ем св 1. ‘испо вра -
ћа ти се по нече му’. – Нешто му при па де 
тешко и он, сиро ма, нема де кад д-уста не 
но побљу ва поња ве; 2. ‘испри ча ти оно о 
чему се не при ча при чистој све сти’. – И 
тако, весе ли Тасо, откад га оно уши ну ло 
у врат, згод но побљу ва кое ка ке глу по шти -
ње, те се сви згра ну смо: ни онај човек ни 
помо зи Боже. 

побо гу узв којим се изра жа ва чуђе ње. 
– Побо гу, бра те, зар си ти на то саспо?  

побо ље  прил ‘још боље’. – Наши ста -
ри, кад им о благ да ни ма дођу гости, не 
ćеда ку ш њима, но иг дво ре и стал но нут -
ка ју да се побо ље послу же, да попи ју и 
узму још кои зало гај. 

побо ље ва ти -оље вам несв ‘чешће обо -
ле ва ти од неке хро нич не боле сти’. – Неке 
јаде ове зиме ђеца мало-мало па побо ље -
ва ју, ал, Боже здра вља, пре бо ба ће се; ║ 
побо ље ти -лим св ‘раз бо ле ти се’. – Мене 
оста ло мено нажао што га нисам поче шће 
оби шо откад је побо љо све се нада ју ћи 
да ће д-оздра ви.  

побоч ке прил ‘постран це, боч но’. – 
Бија ше тје сан онај про лаз па смо уишли 
побоч ке. 

побра тим м ‘при ја тељ који је, уз 
закле тву и по нај ви шем људ ском нало гу, 
узет за бра та, који се пошту је и воли као 
брат’. – Јово ти је бијо његов побра тим. 

побра ти ми ти се -им се ‘учи ни ти кога 
побра ти мом, пре ве сти при ја тељ ство на 
ниво духов ног брат ства, брат ског одно -
са’. – Обра да Цого ља, Мића Сре те но ви ћа 
и Јова на Лаза ре ви ћа ти је нево ља на роби -
ји збли жи ла па су се побра ти ми ли. 

побра тим ство с ‘при ја тељ ство пре ве -
де но на брат ски однос као духов но срод -
ство’. – Побра тим ством смо обзна ни ли да 
смо били спрем ни један за-дру гог и живот 
дати. 
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побри са ти -шем св ‘очи сти ти метлом, 
поме сти’. – Кад бид не неђе ља ил каки 
пра зни чак, ми ондак не ради мо о земљи, 
ал узме мо бре зо ве метле па побри ше мо 
авли ју, баба рекла да то није гро та.  

побр ка ти побр кам / побр чем св 
‘напра ви ти неред, хаос, у окру же њу или 
у гла ви’. – Побр ко лон чи ће, кол ко е пино, 
па не зна да л је дошо ил је пошо.  

побр љи ти побр љим св ‘пасти на нос’. 
– Весе ли Цве ле се бија ше напи јо и кад је 
сила зи јо нани же к воде ни ци, побр љи с 
оног Мика и ло вог уду та доље у ора ње и 
раз би нос. 

побро и ти побр о им св ‘наве сти све 
редом’. – Кад су се закр ви ли, он му побр -
ои све по спи ску; ║ побро ја ти побр о им 
св ‘и с т о ’ . – Она е тог дана нама побро -
ја ла све оне што поу ми ра ше откад је 
дошла у наш џемат при је седам де сет и-
три годи не.  

побу са ти побу сам св ‘зале ди ни ти, 
покри ти бусе њем’. – Ваља ло би у поне -
дјо ник да побу са мо ђедов гроб; ║ побу се -
ња ти / побу се на ти -ам св ‘и с т о ’ . – Нађе -
мо ђе је згод на утри на са лепом тра ви цом 
и туј изва ди мо бусе ње па њиме побу се -
на мо гро бо ве; изр. побу са ни поне дјо ник 
‘поне де љак после Томи не неде ље’. – Ми 
на побу са ни поне дјо ник изо ди мо на гро -
бље, уре ђу е мо гро бо ве и изно си мо вас -
кр шња јај ца. – На побу са ни поне дјо ник 
сам побу се њо  ђедов  и  бабин гроб; в. 
буси ка. 

пова ди ти -им св пре ма вади ти. – Ука -
за ше се лепи дани те пова ди смо ком пир, 
вала Богу. 

пова ђа ти -а несв ‘поно во се пари ти 
(о кра ви)’. – Јопет нам пова ђа ла Мусу ља, 
мора д-има неку валин ку, ако и сад не-
оста не стел на, морам да е оту ђим. – Јопет 
ми Жуту ља пова ђа ла.  

пова здан прил ‘по цео дан’. – И он 
ти, сиро ма, пова здан ради и бори се кол -
ко е кадар, ал ника ко да зако пи шти. 

пова ља ти пова љам св 1. ‘порав на ти 
земљу ваљ ком после сетве’. – Напра ви јо 
ујко Милин ко ваљак и кад поси је пше ни -
цу, он је ондак пова ља, стои њива ко књи -
га; 2. ‘порав на ти нешто таба њем, гаже -
њем’. – При је неки дан пре га зи ле овце 
пре ко ђете ли не те је пова ља ле, јуче дуну 
ова арла у џа те ми пова ља пше ни цу, баш 
ме поће ро малер.  

пован тр за ти -антр зам св ‘изгу би ти 
кон тро лу над сво јим поступ ци ма, бити у 
ненор мал ном ста њу, ван себе’. –  Весе ли 
Мике та Дра ги шин пова нр зо начи сто, само 
иде путом и нешто при ча сам са собом, а 
бијо е добар ко добар дан. 

пове за ти пове жем 1. ‘саста ви ти нешто 
што је одво је но’. – Ако се пре ки не, ти 
само пове жи, издр жа ће до куће. – Иди ти, 
сине, те сагнај и пове жи гове да па дођи 
кода нас у башчо ван лук. – Пове жи кра ве 
уз врзи ну. – Само још ćутра да пове же мо 
лозу; ~ се ‘ста ви ти мара му на гла ву’. – 
Пове жи се, ћери, бла го баби, кад идеш у-
цркву; ║ пове зи ва ти (се) -езу ем (се) несв. 
– Она се стал но пове зи ва ла, никад из-куће 
није изи шла неу бра ђе на. 

пове за ча ж ‘крпа којом се нај пре пове -
же коса па пре ко ње мара ма’. – Мара 
Мили во е ва е стал но носи ла пове за чу 
испод мара ме. 

пове ре ти зан -зна -о ‘сла бу њав, сла ба -
шан’. – Добре је душе и добра рад ни ца 
нема шта да се каже, ал дошла мено пове -
ре ти зна, не знам може ли издр жа ти ноли -
ки терет. 

пове сти се пове дем се св ‘зане ти се за 
неким или нечим. – Немо да се пове деш 
за кое ка ким џабо ље ба ро ши ма и вуци ба -
ти на ма, но држи пра вац, бла го тају, и 
добро чувај образ; ║ пово ди ти се пово -
дим се несв пре ма пове сти се. – Не бри -
нем ја за њега, не пово ди се он за таким 
ништа ци ма; ║ пово дљив -одљи ва -о 
‘неса мо ста лан, под ло жан ути ца ју дру гих’. 
– Никад немо да бид неш пово дљив за-
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неким, јел сва ко ћера воду на сво ју воде -
ни цу, а тебе би да пре гна жед на пре ко 
воде, но, бла го ђеду, туђу слу шај а сво ју 
сви јај. 

пове та рац -рца м ‘благ, тих ветрић’. – 
Кад дуне бла ги пове та рац, а ми нако умо -
р ни и зно ја ви ко да се поно во роди мо, 
кол ко нас то раз бла жи и окре пи. 

пове ћи -а -е ‘мало већи’. – Бија ше 
Југо слав пове ћи ода нас јел је пото ра во, 
па нас често ошај да ри, док ми јед ног дана 
не реши смо да диг не мо буну про тив каба -
да ки је те напра ви мо заćе ду у зимоњ ском 
пото ку те га туј нак изде ге ња мо па е после 
бијо миран ко буба. 

пови ја ти (се) пови јам (се) несв 1. 
‘уви ја ти дете у пеле не’. – Ондак су се ђеца 
пови ја ла у пеле не и добро утег ну пово -
јом; 2. ‘спу шта ти се пре ма земљи, сави ја -
ти се’. – Виђи како се пови ја ју гра не на 
овој арла у џи; ║ пови ти (се) пови јем (се) 
1. ‘умо та ти у пеле не’. – Еве, само да пови -
јем дје те и дола зим; 2. ‘сави ти се под 
тежи ном’. – Пови ле се гра не од рода, оће 
да с-искр ше па смо мора ли да иг пот ко -
чи ва мо.  

пови ле ни ти -иле ним св ‘пома ми ти се, 
доби ти додат ну сна гу’. – Кад је коњ оćе -
ти јо мирис коби ле, пови ле ни јо начи сто, 
поче да њишти и да се про пи ње, једва га 
одр жак на дизги на ма. 

пови ље ти -лим св ‘побе сне ти’. – Не 
знам шта му би, бија ше миран ко буби ца 
и одјам пут, како насле ди оне про кле те 
паре ти не, пови ље, ни онај човек ни помо -
зи Боже. 

повиљ ча ти -ам св ‘поку пи ти сено у 
навиљ ке’. – Ђеца, вред на и рад на, повиљ -
ча ше сје но ври шко да ти не могу опри -
ча ти. 

пови сок -а -о ‘при лич но висок’. – 
Бија ше јој момак ко бор, витак, пови сок, 
бје ло пе рас и реко би човек да е дошо нако 
нара ван; ║ пови со ко прил. – Он се зале -
ћо пови со ко, а ђедо му вели: пази, син ко, 

ко висо ко лети ниско пада;  ║ пови ше 
прил ‘мало више’. – Набра кру ша ка у неку 
амбу љу, пови ше него што би ста ло у ома -
њу кота ри цу, и оде нани же ка Душа но вој 
кући. – Кад би пред-ноћ, наи ђе путом 
пови ше неки јег непо зна тиг људи. 

пови ше предл ‘горе, изнад’. – У 
Буков цу пови ше Стој ко ве куће има извор 
мло го добре воде. 

повје смо с ‘влак на коно пље спре мље -
на за пре де ње’. – Не знаш да л при је д-
ува тиш за окла ги ју, за вар ја чу, за бућ ка -
ли цу ил вамо за мото ви ло, вре те но ил 
дру жли цу, пре сли цу, гре бе не, не знаш да 
л ти је потреб ни ја куђе ља ил повје смо (7: 
209–210). 

повла ди ти повла дим св ‘попу сти ти 
пред мол ба ма, при ста ти’. – Прво се ђедо 
нећ ко, па кад га овај спо па де моли ти, он 
му, нађа во ла, повла ди и он оде и тамо 
награ и са; ║ повла ђи ва ти -ађу ем несв 
‘при ста ја ти, сагла ша ва ти се’. – Немој де -
те ђеци повла ђи ва ти, но при тег ни те за 
вре ме на, да потље не чупа те косу з гла ве. 

повла чи ти повла чим несв 1. ‘порав -
на ти земљу после ора ња’; в. вла жан, буси -
ка, поо ра ти; 2. ‘вла жи ти од лежа ња на 
земљи’; в. четврт ка; ║ пову ћи -чем св 1. 
‘потег ну ти’. – Везо му Срећ ко вели ку 
гоми лу гра ња коноп цом да пову че она мо 
ка лам пе ку, ал Алек сандар, нако неу тр -
вен, није мого да гло не; 2. ‘ста ви ти у упо -
тре бу нову ствар, упо тре би ти’; в. пре тру -
ко ва ти; изр. ~ дим ‘запа ли ти цига ре ту’. –  
Изва ди он дуван и кре си во и вели: ај да 
пову че мо по дим. 

пово ди ти се в. пове сти (се). 
пово дљи вос -ости ж ‘лако вер ност, 

под ло жност нечи јем ути ца ју’. – Ништа 
горе нема од пово дљи во сти, кад се човек 
вози из туђе гла ве, но ти бла го ђеду у се и 
у свое кљу се. 

повод њик -ика м ‘уже којим се води 
брав, пово дац’. – Купи на ваше ру повод -
њи ке за јун це, ови су се иза ба ли и стра 
ме да иг не поки да ју. 

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 421



повоз м ‘добра прти на, про га жен сув 
снег’. – Упрег не мо коње на Божић у сони -
це, потр па смо ђецу, а оно бија ше повоз, 
лети мо кроз село ко тице, а ђеца само 
клик ћу од радо сти;  ║  пово зит -а -о ‘који 
је добро при пре мљен за вожњу, под ма зан, 
који је лако вози ти’. – Он стал но под ма -
зуе кола и зато су му нако пово зи та. – 
Мило ва но ва бици кла пово зи та, види се 
да е под ма зуе како ваља и тре ба;  ║  пово -
зи то прил а. ‘поде сно за вожњу (о сне -
гу)’. – Кад је добра прти на, ондак је пово -
зи то па ђеца са сони ца ма лете низ пут ко 
кур шу ми. – Тако је пово зи ти је; б. ‘пола -
ко, успо ре но, лага но’. – Кад пово за коло, 
нај пр во иде пово зи то док се не пова та и 
жен ска ри ње, е онда кре ће сит но, ужич ко, 
чачак, мора вац и тако то.  

пово за ти пово зам св ‘пове сти коло’. 
– Пово за он коло и посла Мла ђа Жуњу да 
ме зове д-играм до коло во ђе.  

пово зи ти пово зим св ‘пове сти неког 
коли ма’. – Не шће рђа да га пово зи, но 
про ђе спо ред ста ра чове ка, ко спо ред тур -
ског гро бља. 

повој м 1. ‘уска а дугач ка тра ка у коју 
се умо та ва ју бебе’. – У вре ме оно ђеца се 
пови ја ла у пеле не па се пово јом добро 
замо та ју од гла ве до пете, утег ну им се и 
руки це и ноги це па изгле да ју нако повје -
на ко неке тру баљ чи це; 2. ‘поче так нече -
га’. – Ондак је сто чар ство с ови јем расним 
кра ва ма муза ра ма јаком било у пово ју. 

пово шпла ви ти -им св ‘пото пи ти веш 
у вешплав’; в. вешплав / вошплав.  

повр предл ‘по врху’. – Повр млје ка 
се ува ти кај мак. – И они поче ше да нас 
нуде кое ка ки јем ђако ни ја ма и повр све га, 
кад смо пошли, спре ми ше нам у тор бу за 
пута. 

повраз м а. ‘канап од тор бе која се 
носи пре ко раме на’. – Кад сам се про вла -
чи јо кроз онај чечвар, зап не ми тор ба за 
неку гра ну и пре ки де ми се повраз; б. 
‘дршка на кан ти, бакра чу врјесло’. – Кад 

при пре ми мо јело у бакра чу, ми ондак 
повраз бакра ча зака чи мо за вери ге над 
про че вљом и туј се кува. 

повра ње ти -ним св ‘поцр не ти у лицу’. 
– Од кад му е отац умро, мло го е омр шо 
и, неке јаде, повра њо у  лицу, а ја му 
велим: нема од ćеки ра ци је вај де, него 
напред, мол се Богу за покој њего ве душе, 
а живот мора д-иде диље; изр. Повра њо 
ко гавран. 

повра так -тка м ‘први дола зак младе 
с мла до же њом и њего вом род би ном у 
роди тељ ску кућу’. –  После свад бе смо 
ишли на повра так код мојиг, а мене се 
нешто ско ви тла ло у груд ма, суза ми сузу 
сти же, знаш како, оста отац, мај ка, бра ћа, 
сеја, па ђедо и баба, оста душа.  

повра ти ти повра тим св 1. ‘вра ти ти на 
пре ђа шње место’. – Повра ти оне овце да 
не уско че у-ђете ли ну; 2. ‘побљу ва ти’. – 
Нешто му се сло ши ло, повра ти јо е, весел -
ник, мешчи ни, мај чи но млје ко што е подо -
и јо; ~ се  ‘вра ти ти се на почет но место’. – 
Повра ти се он одо нуд и запре ти му да се 
не игра гла вом; ║ повра ћа ти -ам несв. – 
Лак ше ти је кра ву при пе ти нег је сва ки 
час повра ћа ти.   

повра тич м бот ‘мири шља ва леко ви -
та биљ ка Tana ce tum part he ni um, T. vul ga -
re’. – Кад ску ваш теј од повра ти ча, ома те 
уми не гла во бо ља. 

повр за ча ж ‘тка на тежа но ва крпа 
којом се пре кри ва ју и око ло везу ју кон -
цем или ласти шом чабр о ви са сиром, ста -
рим кај ма ком’. – Пре пе ри, ћери, ове повр -
за че па изне си на-сун це да с-осу ше па 
јопет повр зи чабр о ве. 

повр зи ва ти -рзи вам / -рзу ем несв 
‘вези ва ти повр за чу (в.)’. – Чабр о ве и ћупо -
ве повр зи ва мо чистим тежа ним крпа ма, а 
тегле са слат ким повр зу е мо цело ва ном и 
гуми ца ма; ║ повр сти -зем св ‘све за ти 
повр за чу око суда да се не натру ни или 
да нешто у њу не упад не’. – Повр зи, ћери, 
чабар чим сло жиш и посо лиш сир да се 
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не натру ни. – Она е стал но чистом бје -
лом крпом повр зи ва ла кове са сиром; в. и 
повр за ча. 

повр зи ца ж ‘пото мак истог рода, боч -
ни огра нак исте поро дич не лозе’. – И они 
су ти наша повр зи ца, само што се њин 
пра ђед при вен чо тамо па смо се, мено, ко 
раз ро ди ли. 

повр ља ти повр љам св ‘пова ља ти, 
изга зи ти’; в. обаг на ти, ћете ни ште. 

повџу ша ж зоол ‘сит на реч на риба. – 
Нава то Жико ониг повчу ша у рје ци, згод -
но се пре за ло га и смо. 

повр ши ва ти -рши вам / -ршу ем несв 
‘ста вља ти послед ње сно по ве на стог, кама -
ру, увр ши ва ти’. – Ене га ђедо повр ши ва 
кама ру, ско ро ће да бане; ║ повр ши ти 
повр шим св ‘саде ну ти кама ру, поста ви ти 
послед ње сно по ве или пла ске, увр ши ти 
рого џе, сто го ве, пла шће да не заки сне’. – 
Нико ко Сре тен није умљо да повр ши сје -
но, кад он то уђе ре зи, не може да заки сне 
ни лјек један. 

повр ши ца -ице ж ‘леде на поко ри ца 
по сне гу кад после југо ви не стег не мраз’. 
– Ми ти по оној повр ши ци изутра, кад 
пође мо у шко лу, иде мо ко по сувом, рет -
ко ђе се про ло ми.  

повр шњи на -ине ж ‘гор њи сир у 
чабри ци, који обич но уски сне више’. – 
Ону повр шњи ну ђеца не воле, ал Мило -
рад не мани ше, он то, с попа ром, збри ше 
ко мећа ва. 

пову ри ти пову рим св ‘поне ти, пову -
ћи терет’. – И тако смо ти ми, пусти, нако 
ко-но мра ви: пожу ри, пову ри, трк ни, 
омрк ни, пора ни, осва ни, нато ва ри, сто ва -
ри, узва ри, уси ри, поле ти, испле ти, пре -
бри ши, саши, заши, окре чи, испе чи, око -
пај, зали вај, сали вај, ско чи, смо чи, крпи, 
трпи и тако про ђе живот очас посла.  

пову ћи в. повла чи ти. 
пога зи ти -им св 1. ‘изга зи ти, пова ља -

ти усев, тра ву’. – Ој, лива до, ој зеле на / 
што си тако зеле на поле гла / синоћ су ме 

пога зи ле овце / синоћ овце  а јутр ос ђевој -
ке. – Да ми је само зна ти ко ми је пога зи -
јо цвје ће. – Кад су наи шли сва то ви с коњ -
ма, пога зи ше јечам у Орни ци; 2. ‘не 
одр жа ти обе ћа ње’. – Тој дан да ри лак ше 
пога зи ти реч него пити воде. – Запје ва ше 
ђевој ке: дођи, миле, ђе си дола зи јо, ако 
ниси љубав пога зи јо. 

поган ж 1. ‘измет’. –  Не џарај у поган, 
горе ће смр ђе ти, ни у оне који су на вла -
сти; 2. ж ‘нечо век, ништа ри ја’. – Таква се 
поган на дви је ноге још није успра ви ла;  
║ поган чи на ж аугм.  – Види се на пушко -
мет да она поган чи на н-уми је друк чи је но  
како су га нау чи ли они кои су гори од 
њега; ║ поган чић -ића дем. – И онај 
поган чић се тури јо на њиг; ║ поган ски -а 
-о ‘који се одно си на поган, који се тиче 
пога ни’. – Ови су се изве шти ли једи но у 
поган ским посло ви ма и туј нак се ш њима 
нико не може мери ти;  ║ поган ски прил 
‘неча сно’. – Човек може једи но љуц ки, а 
поган само поган ски. – Он поган ски и збо -
ри и тво ри.  

поган пога на -о 1. ‘који има поре ме -
ће не морал не кри те ри је, који при па да 
лошој врсти људи’. – Он ти је поган јел 
му е и сор та пога на. – Од пога на чове ка 
измак ни се пре но што видиш шта ти све 
може учи ни ти; 2. ‘прљав, нечист’. – Баци 
то, бла го баби, то е пога но; изр. ~ језик  
‘некон тро ли сан језик, који гово ри и што 
не тре ба’. – Кад је испо задрт и пушти јо 
ону пога ну јези чи ну да лам па ра како-но 
дра го, то га мари ло, није било вај де гово -
ри ти му да шути. – Наи шло е, мој испи -
сни че, неко пога но вре ме у ком се мло ги 
поно се оним чега смо се од пам ти вје ка 
сти ђе ли; ║ пога но прил ‘прља во, поква -
ре но’. – Ако не зна ју чести то, нећеш им 
ти, дје те, пома га ти да раде пога но. 

пога нац -нца м ‘ништа ри ја’. – Бежи, 
дје те, од они јег поганаца, њима ништа 
није све то. 

пога ни ја ж зб ‘беш ча шће’.  – Пога но 
живљо, пога но тртљо, у пога ни ји ће и 
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скон ча ти, живи били па виђе ли. – Ама, 
ђецо, беж те ви од тијег лиси ца, да вас не 
уву чу у њину пога ни ју. 

пога ни са ти  -шем несв ‘бави ти се 
неча сним, пога ним послом’. – Пуште оног 
кукав ног Тана си ја да пога ни ше кад гој 
тре ба да се оба ви неки прљав посо, ни за 
шта дру го и-није. 

поган лук -анлу ка м ‘беш ча шће’. – Тог 
поган лу ка што мош виђе ти код тиг ништа -
ка нема нада ле ко. 

поган ство с в. пога ни ја. – За поган -
ство је вазда опла вак бијо нај бо љи лјек 
јел се зна да се така врста не боји Бога 
него бати не. 

поган шти ња / погањ шти на ж в. пога -
ни ја. – Он ти је ко она зун за ра, језик му 
не зна за дру го но за погањ шти њу. 

пога си ти пога сим св 1. ‘изга си ти све 
што све тли’. – Кад бид не неко доба ноћи, 
пога се се лам пе по селу, сви спа ва ју; 2. 
‘ста ви ти живи креч у воду’. – Кад се креч 
испе че, ондак се искoпа рупа у земљи и у 
њу се сипа вода и ондак се туј нак убацуe 
оно гру ме ње кре ча и меша чакљом те се 
пога си и кад се то сла ди, ондак с тиме 
мош да кре чиш кућу ил да мешаш с пје -
ском да пра виш мал тер.  

пога ча ж ‘пше нич ни хлеб’. –  О, 
Мило ра де, каже, оћу ли ону пога чу од 
пре кју че да бацим у-спла чи не сви ња ма, 
ил да ти турим попа ру, а он је напсо ва 
гово ре ћи: зал мора Миле на с оне стра не 
јару ге да чуе да ја и крма ча има мо исти 
јелов ник; изр. У сеља ка црне руке, ал бје -
ла пога ча. – Зрно по зрно – пога ча, камен 
по камен – пала ча. 

поги бељ ж ‘изло же ност несре ћи, про -
па сти’. – Иду ћи за лажним пасти ри ма ми 
иде мо путем дуов не поги бе љи, зато е Вла -
ди ка Нико лај оста ви јо ама нет да не дамо 
сва ком да нам бид не пастир; ║ поги бе -

љан -љна -о ‘стра шан, врло опа сан’. – 
Ићи тијем путом зна чи ићи путом кои е 
поги бе љан; ║ поги бе ни је с ‘стра да ње, 

поги би ја’. – Онај зли ко вац је срп ску ђецу 
ћеро на Срем ски вронт у поги бе ни је.  

поги ну ти -нем св ‘умре ти насил ном 
смр ћу’ – Њима су, дале ко било, сва тро и -
ца сино ва изги ну ли Вели ког рата. – Така 
им суд би на, поги ну ше без зрна бару та.  

погла ти -ам св ‘погле да ти, посмо три -
ти’. – Кад поглаш, све се пре ло ма та пре -
ко Жар ко ви јег леђа: и кулук, и изград ња, 
и при нуд ни откуп, и уда ја сеста ра и бри -
га о ста рим роди те љи ма; ║ погле да ти 
погле дам несв ‘повре ме но погле ди ва ти’. 
– Све погле да мо у небо, еда ли ће дати 
Бог да пане киша, сва е земља испр ска ла 
од суво ви це; в. порас ту ра ти се; ║ поглед -
ну ти поглед нем св ‘и с т о’. – Пје ва ше 
Љуби на: дра ги коси, а ја чувам овце, три 
пут мане па поглед не на ме. – Ја му велим: 
про бај па ћеш се уве ри ти, а он не шће ни 
да поглед не, ко да се не ваља. – И он поче 
да декламуе: Кад погледну Краљевићу 
Марко / али бјежи јад седам Тураках / и 
Андрију воде савезана; изр. ~ попр је ко 
‘погле да ти са мржњом или зави шћу’. – А 
он га поглед ну нако мрко попр је ко; в. 
исти на; ║ погле ди ва -ти -еди вам / -еду ем 
несв.  – Она мено-мено па погле ди ва у-
поље еда ли иг да бану.  

погна ти -ам св ‘поте ра ти’. – Погнај 
овце нави ше. – Нало жи боље лам пек да 
погна раки ју. 

погну ти се погнем се ‘сави ти, сагну -
ти, згр би ти’. – Кад је при ла зио Сре те но -
вом вино гра ду с цеге ром, Рат ко се погно 
да га не смо три одо нуд Нико ла ил Пер са; 
изр. ~ гла ву ‘осра мо ти ти се’. – Води рачу -
на шта радиш, чувај образ, немо себе да 
дозво лиш д-идеш погну те гла ве, но се 
тру ди да сва ког можеш погла ти пра во у-
очи.  

погор ди ти се погор дим се св ‘оси ли -
ти се, поста ти горд’. – Он је при је четрес 
пе-шес годи на бијо нор ма лан, сад га 
ђавол чи на узо под свое и погор ди јо се, 
ко пред неку несре ћу. 
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пого ре лац -лца м ‘човек коме је изго -
ре ла кућа’. – Дра ган ти је пого ре лац, ал 
јопет се,  с  Бож јом  помо ћу, избо ри јо не-
ка ко.     

пого ре ти -и[м] св ‘попа ли ти’. – Кад 
су наи шли Буга ри у Бре зо ви це, нашим 
Бојо ви ћи ма све пого ре ли, ни јед ну гра ђе -
ви ну не оста ви ше.  

пого сти ти (се) пого стим (се) св ‘поча -
сти ти, срдач но доче ка ти и уго сти ти’. – 
Бог ме ти они људи нас доче ка ше и пого -
сти ше ко кумо ве; в. крсти ти.  

погра би ти -им св ‘огра би ти лива ду 
гра бу ља ма пошто се поку пи сено’. – Ајде 
сад сви да попла сти мо и жђе не мо у пла -
шће па ћемо нај зад погра би ти јел ми је 
сумљив онај облак, важно е да што при је 
скр ди мо глав ни цу, за гра бљеж ија ко поки -
сне мањи је јазук; ║ погра бу ља ти -ам св 
‘и с т о ’ . – Идте јутр ос, погра бу љај те за 
росе да не око ри, оно мено што нисте сти -
гли јуче и стр пај те на један плас.  

 погу жва ти погу жвам св ‘згу жва ти, 
смр ска ти’. – Ђе си се тако погу жво ко да 
су те кра ве жва ка ле;  ║  погу жван -а -о 
‘непо пе глан’. – Кака ли му е та жен ту ри -
на кад га е пушти ла д-иде међу људе нако 
погу жван. 

погу ри ти се -им се св ‘пови ти се, 
сагну ти се (од ста ро сти, бол е сти)’. – Погу -
ри ла се весе ла Зор ка до црне земље. 

погу ша ти се  -ам се ‘похва та ти се за 
прса, поче ти тучу’. – Реч по реч и они ти 
се згод но закр ви ше, мало е вали ло да се 
погу ша ју, да се пова та ју за гркља не. 

пода ви ти пода вим св ‘угу ши ти’. – 
Ласи ца нам пода ви ла сву пилад, цркла 
дабог да.  

пода гна ти -ам св ‘уте ра ти у заклон, у 
суво ту’. – Он ти ува ти воло ве и пода гна 
она кола са житом под трен;  ║  пода го -
ни ти -аго ним несв ‘сме шта ти; нате ри ва -
ти’; в. кола:  ║  под го ни ти под го ним не-
св ‘гони ти пома ло’. – Левак ми се 
потре ви- јо мало лењ ши, стал но мораш да 

га под го ниш да рав ња с дешња ком; в. рав -
ња ти. 

пода ле ко прил ‘при лич но дале ко, уда -
ље но’.  – Немо на то да се изго ва раш јел 
ако ти је црква пода ле ко, није моли тва. 

подан губ но прил ‘при лич но спо ро’. – 
Оно јес боље коми ша ти муру зе на стру ку, 
ома ота ра ша ваш јед ним мет ком два зеца, 
ал иде подан губ но. 

пода си па ти -ам несв ‘наси па ти пут 
шљун ком или сит ним каме ном’. – Сви су 
обе ћа ли изи ћи да помог ну пода си па ти 
пут; ║ пода су ти пода спем св ‘насу ти пут’. 
– Ску пи јо се цео  џемат да пода спе мо пут 
да може мо ко људи да при ђе мо кућа ма 
по кишо ви ни, само она рђа од чове ка није 
иза шла; в. про ло ка ти. 

пода ти подам св ‘дати’. – Кад наи ђе 
Здрав ка, подај јој пога че и сира, севап је.  

пода ти се подам се св ‘ода ти се поро -
ку (немо ра лу, нера ду)’. – Пода ла се кое -
ка ком нева ља лу ку дана шња мла деж, нера -
ду, бекри ја њу, коц ка њу, дро ги ра њу, оном 
нева ља лом зана ту, да-бок-сачу вај само и 
сакло ни; ║ подат на ‘непро бир љи ва у 
избо ру мушка ра ца’. – Била е подат на 
весел ни ца, док није виђе ла куд је то води, 
потље се узе у памет, ал оста да е зову 
Радо дај ка. 

пода тка ти подат кем св ‘истка ти одо -
здо, с доње стра не’. – Морам ово доље да 
подат кем; ~ се 1. ‘спре ми ти се, нао ру жа -
ти се зна њем’. – Да се није бијо подат ко 
да се бра ни на суду, кој зна шта би му 
учи ни ли; 2. ‘изра сти, рас круп ња ти се’. – 
Није само пора сто но се и подат ко, виђи 
га како е широк у раме ни ма, што но кажу 
– ко од-брје га одва љен; в. жго љав; ║ 
подат ки ва ти -атки вам несв ‘пру жа ти 
подр шку, пома га ти’. – Ласно е њему кад 
га подат ки ва ујак из Аме ри ке. 

пода тре са ти -атре сам несв а. ‘тре сти’. 
– Знаш како е каза но да се земља пода -
тре са кад се без ум ник нај де љеба и кад 
слу га поста не  цар – е зато имаш при мер 
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оне несре ће несрет не што му е зину ла ала 
па мисли да се једе све што лети; в. јеж; 
б.  ‘тре сти пома ло, дели мич но; тре ска ти’. 
– Одок ја да мало пода тре сам шљи ве; в. 
про че вље; ║ пода тре сти -сем св ‘овлаш 
тре сну ти’. – Сва ки дру ги дан мено пода -
тре сем шљи ве да чељад мимо гред купе; 
~ се ‘узбу ди ти се због неког неми лог дога -
ђа ја’. – Она се пода тре се и од мало јачег 
гла са.  

пода шан -шна -о ‘даре жљив, широ ке 
руке, вели ко ду шан’. – Тач но е то да што 
у-кући тре ба ни у-цркву се не дае, ал 
добро уту ви, син ко: каза но е да пода шна 
рука бива бога ти ја и да човек има само 
оно што дае. 

пода ши ша ти (се) -аши шам (се) св 
‘под ши ша ти се’. – Пошо до њега да га 
пода ши ша. 

под ба да ти под ба дам несв ‘иза зи ва ти, 
про во ци ра ти’. – Поче неко из ћошка кава -
не да га под ба да, а он мртав ладан вели: 
кад гођ кер лае, ветар носи, то до мене не 
доно си; ║ под бо сти под бо дем св ‘иза зва -
ти’. – Знао је он да под бо де па да се скло -
ни и да гле да како ће се при ча завр ши ти.    

под ба дач -ача м ‘про во ка тор, онај који 
иза зи ва да неко нешто каже или учи ни’. – 
Нико ко Кићо није бијо под ба дач, он нако 
испо ти ја вуц не за језик и наста ви д-игра 
доми не, а ови вамо д-изги ну пари џа ју ћи се. 

под ба ран -рна -о ‘са вели ком вла жно -
шћу, под во дан’. – Није она пар це ла ни за 
шта, мло го е под бар на. 

под ба ци ти под ба цим св ‘изне ве ри ти 
оче ки ва ња, про ћи нео че ки ва но сла бо’. – 
Ет ми смо се бори ли да ску ћи мо, а ви се 
труд те да обдр жи те и уна пре ди те кућу, да 
не под ба ци те, да, не дај Боже, обру ка те 
прет ке. 

под би ја ти под би јам несв ‘под ме та ти, 
поту ра ти’. – Под би ја ли су испод  баса ма -
ка неки шут да иг упра ве, бија гу поче ли 
да пота ња ју; ║ под би ти под би јем св 1. 
‘поту ри ти’. – Кад се пова та смо у коштац, 

ја ти се нека ко изви јем, па му вешто под -
би јем ногу и гек нем га о-леди ну; 2. ‘под -
ву ћи’. – И ондак ти ми начи ни смо клин и 
под би смо испод гре де те је тако мено 
поди го смо; изр. ~ таба не ‘изра ња ви ти 
таба не на дугом путу у сла бој обу ћи’. – 
Бија ше нам порђава обу ћа, а ођа по оном 
чапор ју грд на те под би смо таба не, једва 
сти го смо; в. смр зли ца. 

под би ра ти под би рам несв ‘бра ти доње 
листо ве (обич но на репи)’. – Ми смо оздо 
под би ра ли лишће репе и дава ли сто ци, 
сви ња ма, а репа још боље ради; ║ пода -
бра ти пода бе рем св ‘отки ну ти доње 
листо ве’. – Наши су сија ли пови ше репе 
па сам сва ки дан ишо да пода бе рем лишћа 
и бацим сви ња ма. 

под би ти се под би јем се св ‘доби ти 
ране на таба ни ма (од дугог хода ња)’. – 
Вала се наи до смо ваздан, под би смо таба -
не начи сто. 

под бо чи ти се под бо чим се св ‘осло -
ни ти, под у пре ти’. – Под бо чи ла оба дви је 
руке на куко ве и ваби овчи це. 

под бри ја ти се -јем се св ‘обри ја ти се 
испод бра де’. – Ајде да ме под бри јеш 
мено по вра ту. 

под бу ну ти под бу нем / под бу ем св 
‘оте ћи у лицу’. – Ако наста виш да шљо -
каш, има да под бу еш ко онај несрет ник 
што се не-трје зни; ║ под буо -ула -о ‘нате -
као у лицу (од неспа ва ња, пијан че ња)’. – 
Видиш ти како су сви ови што бекри ја ју 
под бу ли ко да иг је неко бијо па оте кли у 
лицу. 

под ва ла ж 1. ‘гре да по теме љу изнад 
које се поста вља ју брв на’. – Под ва ле смо 
уда ра ли оба ве зно бје ло ве или стр же ве (в. 
85/2, стр. 000); 2. ‘пре ва ра’. – Ти избо ри 
четрес пете су били нај ве ћа под ва ла срп -
ском наро ду. 

под ва ли ти под ва лим св ‘пре ва ри ти’. 
– Под ва ли ли весе лом Мило ми ру Рудо њи 
на ваше ру у оној гужви, а не бија ше се 
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још добро раз да ни ло, мешто козе дали му 
јар ца; после му ман гу пи испје ва ли: пошо 
чича козе мусти па пому зо јар ца, чуди јо 
се, крсти јо се, откуд кози јај ца; ║ под ва -
љи ва ти -аљи вам / -аљу ем несв ‘вара ти, 
под ме та ти нешто што се не тра жи, забу -
ши ти’. – Он наи ван и све веро во, а они 
му под ва љи ва ли. 

под ва рак -арка м ‘јело од кисе лог 
купу са’. – Од кисе лог купу са и меса се 
пра ве три јела, не зна се кое е од ког љеп -
ше, то су ти сар ма, свад бар ски купус и 
под ва рак, ако би мене пито шта е боље ја 
би ти реко да – волим оба трое. 

под ве за ж ‘вуне на узи ца која држи 
вуне не чара пе да не спа да ју’. – Немо мло -
го да зате жеш под ве зе да ти не зуста ве 
крв, но лаба ви је само кол ко да не-спа ну 
чара пе; ║ под ве зи ца ж дем. – Неђе ми се 
зату ри ле под ве зи це, не знам ш чим ћу да 
под ве жем чара пе. 

под ве за ти под ве жем св ‘веза ти мара -
му испод косе, иза теме на’. – Кад је вру -
ћи на, ми жене не убра ди мо мара му, но 
под ве же мо, и тако нам бид не згод ни је, 
мање се зно и мо; ║ под ве зи ва ти -ези вам / 
-езу ем несв. – Ђевој чи це су се од малиг 
ногу под ве зи ва ле. 

под ве сти под ве дем св ‘учи ни ти зави -
сним; пре ва ри ти наво ђе њем на нешто што 
се не жели (на грех)’. – И тако смо ти ми 
сви под ве де ни кому ни стич ким ништа ци -
ма; ║ под во ди ти под во дим несв пре ма 
под ве сти. – Ти ништа ци под во де жен ску 
ђецу неким морал но уна ка же ним чиче ти -
на ма. 

под ви ки ва ти -ики вам / -ику ем несв 
‘оштро тра жи ти тиши ну’. – Ђедо е њима 
под ви ки во, ал га они нису мло го слу ша -
ли или се само на трен сми ре па наста ве; 
║ под вик ну ти под вик нем св ‘оштри је 
упо зо ри ти’. – Узви јо ну ла ђеца, ува ти ла иг 
нека укта ни ја, не вре ди им гово ри ти, док 
не под вик ну мој све кар, те се једва нека -
ко скра си ше.  

под ви ри ва ти -ири вам / -иру ем несв 
пре ма под ви ри ти. – Или ја му вели: чича, 
знаш ти ону пје сму што сам чуо у Сре му 
кад сам ишо код Милу ти на, каже, попе ла 
се Сре ми ца на дрво, дрво кри во а ја под -
ви ри во; ║ под ви ри ти под ви рим св ‘сагну -
ти се и погле да ти одо здо’. – Кад су ђеца 
бра ла мали не код Вука ди на, он иде па иг 
кон тро ли ше и опо ми ње; вели: под ви ри, 
под ви ри, немо да пре ска чеш, јазук је.  

под во да џи ја м ‘под во дач жена, беш -
ча стан човек који живи на рачун жена 
лаког мора ла’. – Те под во да џи је и гата ри -
це неће моћи ласно умр је ти, ја кад ти кам. 

под во ди ти в. под ве сти. 
под воз под во за м ‘цена која се пла ћа 

за пре воз нече га’. – Мило рад това ри јо у 
Бана ту  жито  у  кли пу  на  воз  и  вели  да 
му под воз до Чач ка, бак сем, није мло го 
изи шо. 

под во и ти под во им св ‘одво ји ти, одлу -
чи ти’. – Оно мад смо под во и ли пра сад од 
крма че да не дое више. 

под во љак -ољка м ‘заде бља ње од сала 
испод бра де’. – Имо Вен ћо под во љак, 
мало мањи но Деси мир Тотрк. 

под ври ски ва ти -иски вам / -иску ем 
несв ‘весе ло ври ска ти у колу или уз 
песму’. – Кад енђе отпје ва ју ону »весе ли 
се у дом, дома ћи не, кад си вако лепо доче -
као«, оне ондак под ври ску ју. – Игра 
Мари ја ко чигра и све под ври скуе: ију-
ју!; ║ под ври ски ва ње с гл. им. пре ма под -
ври ски ва ти. – Чу се пје сма, пуцањ из 
пран ги је и под ври ски ва ње, кад оно Петро -
ни је укро Сибин ку и дово у Радо сав че ви -
ће; ║ под ври сну ти под ври снем св пре ма 
под ври ски ва ти. – Кад су штру мен ти уда -
ри ли, Воћо из свег гла са вик не: Ијо о ој 
што не могу да под ври снем! – а под ври -
сно чуло се до на Велес.  

под гла ви ти под гла вим св ‘учвр сти ти 
држа ље на алат ки’; в. чиво љак. 

под гла вље с ‘јастук, пред мет који се 
ста вља под гла ву’. – Кад човек има чисту 
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савес, њему под гла вље мож да бид не и 
песни ца, он спа ва сном пра вед ни ка.  

под гно и ти под гнои св ‘поче ти се гно -
ји ти (о повре ђе ном тки ву’. – Немо да се 
играш, видиш да ти је нога оте кла и под -
гно и ла, иди док то ру. 

под го ни ти под го ним несв ‘јаче гони -
ти’; в. рав ња ти. 

под го ре ти -и св ‘сасу ши ти се (о листо -
ви ма куку ру за у вре ме суше)’. – Под го ро 
муруз до бли зу пече ња ка, ако не пане 
киша за кои дан, биће бела ја; ║ под гор је -
ва ти -орје ва несв ‘сасу ши ва ти се (о листо -
ви ма куку ру за одо здо нави ше, у вре ме 
суше)’. – Кад уда ри ова суша и поч не 
лишће муру за да под гор је ва, има наде све 
док је испод пече ња ка, ако ни онда не бид -
не кише, обра смо зелен бостан. 

под гри ја ва ти  -ија вам несв. – Сад ће 
да бану људи из-поља, тури ти лонац 
украј шпо ре та нек се пола ко под гри ја ва 
бура ни ја; ║ под гри ја ти под гри јем св 
‘загре ја ти охла ђе но јело’. – Мети на шпо -
рет да се мено под гри је.  

под гу зни -а -о, об. у изр. ~ мува 1. 
‘мува која бора ви испод коњ ског репа’. – 
Не може коњ весе ли ника ким начи ном да 
се осло бо ди под гу зниг мува; 2. ‘пол трон, 
под ре паш’. – Ђедо каже да су ти они оба -
дво и ца пра ве прав ца те под гу зне муве; в. 
под ре паш.   

под гур ки ва ти (се) -урки вам (се) / -
урку ем (се) несв ‘упо зо ра ва ти  непри мет -
ним доди ром’. – Они се нешто под гур ки -
ва ли док ђедо није под вик нуо да ће бити 
нево ље ако не пре ста ну; ║ под гур ну ти -
нем св. ‘кри шом неког енер гич но под бо -
сти да би му се на нешто скре ну ла пажња’. 
– Узун под гур ну Жар ка лак том у ребра и 
шану му: »Пази, лети гла ва!«. 

поде м ‘похо ди, прва посе та ста ри је 
род би не сво јој тек уда тој родици’. – Кад 
смо ишли код Мило сти ве у прве шче и 
поде, пре пје ва ли смо иду ћи ода вле до-

тамо, а тамо да ти не при чам, нисмо уто -
ље ва ли; в. прве шче, поо ди. 

поде ка ти поде кам св ‘поје сти и попи -
ти’. – Пури ша про до оче ви ну и, да про -
стиш, про ту ри јо кроз гузи цу, поде ко и 
попи јо, па му после крив неко дру ги. 

поде ла ж ‘део ба имо ви не’. – Кад су 
врши ли поде лу, закр ви ли се, дале ко било, 
ко да нису бра ћа. 

поде сан -сна -о ‘одго ва ра ју ћи’. – Нашо 
сам у пла ни ни јасен, поде сан за срча ни -
цу, ко нару чен. – Нај по де сни ји за ту ствар 
је Бран ко, а и нај ста ри ји је међу нама, па 
нек он рек не у имe сви југ нас. 

под зи да ти под зи дам св а. ‘утвр ди ти 
већ ози да но’. – Додај де испод оног зида 
још каме ња или бето на те га добро под -
зи дај да не-кљок не; б. ‘под зи да ти шпо -
рет, про ме ни ти под зи ду’. – Идок доље 
испод Крче ви не те нако пак оне иле, доћи 
ће Миро слав Савин да нам под зи да шпо -
рет; в. ила. 

поди гра ва ти -игра вам несв. ‘цуп ка ти 
у месту, поцуп ки ва ти’. – Кад уда ри ше 
штру мен ти, поче и баба да поди гра ва; ║ 
поди гра ти поди грам св. – Поди гра само -
са мо срце чове ку кад иг чуе како згод но 
пје ва ју.  

поди за ти поди жем несв ‘одга ја ти 
децу, воћ њак, вино град’. – Цео живот се 
бори јо, поди зо ђецу, поди зо вот ња ке, 
сади јо вино гра де, купо во земљу, пра ви јо 
гра ђе ви не, чела му није била рав на; ║ 
поди ћи подиг нем св 1. ‘изгра ди ти, напра -
ви ти’. – Србин обја шња ва Аме ру раз ли ку 
међ нама: кад је цари ци Мили ци поги но 
муж Лазар, она е поди гла мана стир Љубо -
сти њу на месту ђе се сре ти ла с Лаза ром 
први пут и тамо се зака лу ђе ри ла, а ваша 
Жакли на, кад је поги но Кене ди, је брже 
боље поди гла ноге бога том Грку на ког је 
нале ће ла; 2. ‘одга ја ти’. – Она је, сиро ти -
ца, поди гла трое ђеце и одр жа ла кућу и 
има ње. 
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поди ла зи ти -им несв 1. ‘непри мет но 
се при бли жа ва ти с доње стра не’. – Нико 
иг није при мје ћи во док су поди ла зи ли да 
иг опко ле; 2. ‘иза зи ва ти непри ја тан осе -
ћај, језу’. – Кад у оно глу во доба наи ђок 
спо ред гро бља, поче да ме поди ла зи нека 
језа; 3. ‘додво ра ва ти се, ићи низ дла ку’. – 
Ја му кам: чове че, бид ни свој на свом, шта 
им титраш и поди ла зиш целог вје ка ко да 
си им посил ни; ║ поди ћи поди ђем св 
‘заћи, скло ни ти се под нешто’. – Кад пљу -
сну киша, ми поди ђо смо под трен.  

поди на ж ‘доњи део сто га’. – Кад сам 
сила зи јо с поди не, пуче ми пре ча га на сту -
ба ма те се скр как нани же, ал сре ћом 
неком добро про ђок, само сам мено згу -
ли јо ћева ни цу. 

под ја зи ца ж ‘земљи ште изме ђу реке 
и јаза којим се вода дово ди до воде ни це’. 
– Они су на под ја зи ци има ли башчо ван -
лук и могли су да га зали ва ју сушни јег 
дана; в. јаз. 

под ја ри ти под ја рим св ‘поја ча ти 
ватру’. – Уба ци кое суво дрво те под ја ри 
мено ватру да не одоц ни мо с вече ром. 

под јар ми ти под јар мим св ‘поро би ти, 
под вла сти ти’. –  Ува ти јо весе лог Веља 
Меч ку и под јар ми јо га те му, нако јак и 
ава шас, рин та сва ки дан буђ за шта. 

под јар ми ца ж ‘доњи део волуј ског 
јар ма, под гр ли ца’. – Јарам ти нал је же озго 
воло ви ма на-врат, доље испод мара ми ца 
ти је под јар ми ца, они су с уну тар њиг стра -
на пове за ни раме ња ча ма, а кад уко шиш 
воло ве, ондак са спољ ње стра не туриш 
пали це па потље завор њом спо иш јарам с 
рудом од кола и ћерај (в. 40/4, стр. 222). 

подје ли ти подје лим св ‘поде ли ти на 
дело ве’. – Еве ти кеси ца бол бо не, подје -
ли са сека ма и батом; ~ се ‘међу соб но се 
поде ли ти’. – Испу ни ше очев ама нет, 
подје ли ше се згод но, нај ста ри ји син дје -
ли јо, нај мла ђи, па сред њи вукли цеду ље, 
и оста ше ули је по, а јок ко што има кое ђе 
да се бра ћа, на део би, зава де и омр зну. 

подлак ти ца ж анат ‘део руке од лак та 
до шаке’. – Кад оћеш неком д-одбру сиш, 
пока жеш му подлак ти цу, стег неш песни -
цу и кажеш: Еве ти га на! 

подлац подла ца м ‘нитков, ништа ри -
ја’. – Тај је подлац каког мај ка није роди -
ла, јед но мисли, дру го збо ри, а тре ће тво -
ри, он изна ђе начин како да побе ди, њему 
ништа није тако гад но што неће пољу би -
ти да би сти го ђе је нау ми јо. 

под ли ва ти се под ли ва се в. под ли зи -
ва ти. – Пази, виш да ти се под ли ва млје -
ко; ║ под ли ти се под ли је се св пре ма под -
ли ва ти; в. опр љи ти се. 

под ли зи ва ти -изи ва несв ‘под ли ва ти 
се’. – Боље накре ни тај бакрач, видиш да 
ти под ли зи ва млје ко мимо кар ли це. 

под ло жи ти под ло жим св ‘пот па ли ти 
ватру (на огњи шту, под каза ном)’; в. 
пачва ра, ћеп ка. 

под лу бу ра ти се -и се св ‘под лу пи ти 
се, набу бри ти од вла ге (об. о наме шта ју). 
– Није ми ништа кри вље него што ми оно -
мад кад је град полу по цреп, поки се шиво -
њер и под лу бу ра се. 

под маз м в. коло маз. – Ако е неста ло 
коло ма за, може при нужди под маз да ти 
замје ни и свињ ска мас. 

под ма за ти -жем св 1. ‘дода ти масно -
ћу, да се избег ну нега тив ни ефек ти тре -
ња’. – Мораш дома ћин ски да водиш рачу -
на о сва че му, да на вре ме под ма жеш кола, 
шар ке на вра ти ма да не шкри пе, бра ву да 
лак ше откљу чаш и закљу чаш; 2. ‘под ми -
ти ти’. – Он ти је успо нека ко да иг под ма -
же и сад му изла зе у сусрет у све му, иде 
му, што се каже, ко под ма за но или, што 
рекла баба, ко по лоју. – Ђе гој одеш ако 
мислиш да завр шиш посо, мора мено да 
под ма жеш, да дад неш ил пару, ил вла шу 
раки је, ил пршу ту, кол ко било па онда тек 
иде ко под ма за но; ║ под ма зи ва ти -азу ем 
несв пре ма под ма за ти. – Кола редов но 
под ма зуј, и тул це и винт и обрт ни клин, 
диље ће да слу жи; в. акну ти. 
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под ме згра ти -а св ‘покре ну ти пот кор -
не соко ве код дрве ћа с про ле ћа’. – Пру -
шће за опли та ње сала ше ва, за попли та ње 
про шћа, за љесе ил пле те ње кото ба ња и 
цеге ра тре ба наćе ћи при је но што под ме -
згра јел ако одоц ниш, жижак ти то све 
урни ше. 

под ме ри ти -им св ‘одме ри ти, изме ри -
ти’. – Кад муште ри ја иште кило сира, ја 
му под ме рим тач но пошто одби јем дару 
и ондак додам мању кри шку, нек бид не 
поја ко јел ништа грот ни је ни бак су зни је 
нема но заки ну ти на кан та ру, дале ко било. 

под ми ју ра ти -ам св ‘пот при шти ти се’. 
– Упа ло дје те у копри ве у оним крат ким 
пан то ло ни ца ма, сво се, јад но, ижа ри ло и 
под ми ју ра ло.  

под ми ри ти под ми рим св 1. ‘оба ви ти 
све вечер ње посло ве у сео ском дома ћин -
ству’. – Док не под ми рик сто ку, ђецу и 
мато ри ње, нисам могла д-одем на пре ло; 
2. ‘испла ти ти све дажби не’. – Под ми ри ли 
смо држа ви поре зе, при ре зе, тро ша ри не, 
ником ништа не дугуeмо и мир но спа ва -
мо, вала Богу.  

под ми ти се подмијeм се св ‘опра ти се 
до поја са’. – Иди часак те се под ми, спре -
ми ла сам ти чисту кошу љу и веш, да не 
идеш међ људе кaконодрaго. 

под ми ти ти под ми тим св ‘дати мито’. 
– Ако мено не под ми тиш, не види те нико 
ко усмр ђо сир, зато е и каза но да пара 
врти ђе бур ги ја неће. – Ако те неко под -
ми ти, знај добро, сине мој,  да си они час 
кад си при ми јо тај поклон про до сло бо ду. 

под мје си ти под мје сим св ‘заме си ти 
(тесто за хлеб)’. – Под мје сик тје сто и 
турик ван глу крај шпо ре та да при је нара -
сте. 

под мла дак -тка м ‘деца, омла ди на’. – 
Ми смо наше завр ши ли, нек да Бог живо -
та и здра вља под млат ку, нек се они боре 
диље. 

под мла чи ти под мла чим св ‘мало 
угре ја ти воду или јело, смла чи ти’. – Ајде 

да вам баба удро би муру зни це у ово млје -
ко што сам под мла чи ла да вече ра те; в. 
сали ва ти. 

под му кли ца м ‘под му као човек’. – 
Ништа горе од под му кли це нема, он ти 
вамо шуле миле, а иза леђа ти пре де коно -
пац. 

под му ко -кла -о ‘под му као, при тво -
ран’; в. тут ња ва; ║ под му кло прил 
‘потај но, при кри ве но, поква ре но’. – Он 
ти се при шу ња, нако под му кло, бли зу на-
шег аста ла да чуе шта ми збо ри мо да би 
нас оцин ка ри јо. 

под на пи ти се под на пи јем се св ‘при -
лич но попи ти’. – Кад се мало под на пи -
ше, поче ше да пје ва ју, зато е и каза но да 
вино вели »ајде ти, сти ћи ћу те ја«, а раки -
ја »чек ни ме, зај но ћемо«.  

под ни ми ти се под ни мим се св ‘ста -
ви ти руке под бра ду а лак то ве на коле на 
или сто, подлак ти ти се’. – Ćео ђедо на 
праг брв на ре, под ни мио се на оба дви је 
руке, шути, гле да у земљу, а низ образ му 
се ско тр ља суза, не може да пре жа ли бра -
та ника ко. 

под но шке ж мн ‘део раз бо ја који сто -
ји на земљи и помо ћу којег се повла че 
нити’. – Моја уну ка нау чи ла да тке, сун -
це баби но, једва мож да дои ти под но шке. 

под ње ти под не сем св 1. ‘издр жа ти’. – 
Једва под ње смо тего бу дана, мешчи ни да 
изго ре небо и земља; 2. ‘под не ти зах тев, 
тужбу’. – Под ње ли тужбу суду спо ра ди 
оне  ште те  што  не  шће до ше  да им 
накна де. 

подо бро прил ‘добро, у при лич ној 
мери’. – Бог ме се подо бро запи смо и сити 
се нара зго ва расмо; спр љи ти.  

подо ста прил ‘у знат ној мери, доста’; 
в. загу ђе ти, пол је по. 

под о та вак -авка м ‘под мла ђе на тра -
ва, ота ва’. – Кад бид не пред ноћ, а ти, бла -
го баби,  при пу шти кра ве мено у под о та -
вак нек се навран да ју.  
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под о та ви ти се -и се св ‘омла ди ти се 
(о мла дој тра ви, ота ви)’. – Вала Богу, паде 
киша те се под о та ви ше лива де. 

подо ћи подо ђем св 1. ‘поста ти 
ваљан(о)’. – Бија ше му она жени ца с 
почет ка осор љи ва, ал, да-[вид]иш, сад 
подо шла, на ране да е при ви јеш; 2. ‘нара -
сти, уски сну ти (о тесту)’. – Кад замје сиш 
тје сто, тури ван глу на кокли цу спо ред 
шпо ре та, брже ће да подо ђе.    

подоц кан прил ‘пока сно, при лич но 
касно’. – Поче смо се спре ма ти да лје же -
мо, бија ше подоц кан, кад зала ја кер у 
авли ји  и  чу  се како неко зове: О, дома -
ћи не! 

под о штра ва ти -оштра вам несв 
‘оштри ти про шће, коље, прит ке (да би се 
наби ли у земљу)’. – На зиму ћемо, кад 
доспи мо, да цје па мо и под о штра ва мо 
коље да загра ди мо башчу; в. про че вље;  ║  
под о штри ти под о штрим св ‘зао штри ти 
(коље)’. – Бија ше, весел ник, баста шан, 
умљо е и д-остру же, д-исцје па, д-оте ше, 
да под о штри, д-испо би ја, попле те, да кле -
па, да пот куе коња, да поко си, да покр о -
пи вот њак и вино гра де, д-омла ти шљи ве, 
па да мла ти пасуљ. – Н-уми је да под о -
штри плај ваз како тре ба. 

подра жи ва ти -ажи вам / -ажу ем несв 
‘раз дра жи ва ти’. – Ја му ка[же]м: немо, 
бре, подра жи ва ти кера, отки ну ће ланац па 
ће те поцје па ти ко свињ че масну тор бу; ║ 
подра жи ти подра жим св ‘раз дра жи ти 
пса’. – Ђе си ти нашо да подра жиш кера: 
рас тр го би те да нисам наи шо.  

под ра ни ти -им св ‘уста ти рано, пре 
зоре’. – Под ра ни мо ми при је зоре и кре -
не мо за Чачак, у сви та ње изби је мо на Дје -
ло ве. 

под ра ни ти под ра ним св ‘наго ји ти. 
уто ви ти’. – Почо сам д-одва јам овна и да 
му даем жита сва ки дан, оћу да га под ра -
ним за поćек. 

под ре бар ке прил ‘с доње стра не 
(коси ти на стр ми ни)’. – Нека ко ми ова 

лива да дошла упре де на па стал но један 
део косим под ре бар ке. 

под ре паш -аша м ‘ули зи ца, доу шник, 
дво лич њак’. – То су ти били под ре па ши 
од пам ти вје ка: како ко дође на влас, они 
му се увла че у зад њи цу, д-изви неш. 

под ри ги ва ти -иги вам / -игу ем несв 
‘вра ћа ти из желу ца ваздух на уста’. – Не 
знам кои су му јади, мало-мало па под ри -
гуе; ║ под риг ну ти под риг нем св ‘испу -
сти ти желу дач ни гас на уста’. – Поче да 
под ри гуе, ваљ да се наву кљо оне јев ти не 
сала ме, не зову е џабе под ри гу ша. 

под ри гу ша ж ‘неква ли тет на хра на од 
које се под ри гу је’. – Има нека коба си чен -
да у коју нагу ра ју кое ка ки лом, про зва ли 
је зида ри под ри гу ша; в. под ри ги ва ти. 

подрк та ва ти -ркта вам несв 1. ‘дрх та -
ти од хлад но ће, стра ха, узбу ђе ња’. – Кад 
је ула зи ла у суд, поче да подрк та ва ко бре -
зов лис; 2. ‘вибри ра ти од екс пло зи је, 
земљо тре са, грмља ви не’ – Кад је загр мље -
ло, подрк та ва ју про зо ри на кући, а ми се 
при би смо уз оца, ко пилад уз квоч ку;  ║  
подрк та ти подрк тим св ‘уздрх та ти’; в. 
тре сак. 

под ро жња ча ж ‘гре да на коју се при -
чвр шћу ју рого ви на кро ву гра ђе ви не’. – 
Начи њо Љубин ко спи сак шта све тре ба 
да с-истру же: рого ви, при ро шци, кље шта, 
косни ци, под ро жња че, вен ча ни це и баски -
је, а, вели, шпрај це ве ћемо да начи ни мо 
од око ра ка и из обло ви не на лицу места 
(в. 59/4, стр. 268).  

подрум м ‘оста ва за намир ни це иско -
па на у земљи, нај че шће испод куће’. – 
Наши ста ри су испод гостин ске собе ози -
да ли подрум каме ном. 

подрум џи ја м а. ‘човек који је заду -
жен да се ста ра о подру му и пићу које се 
тамо чува’. – Коно што пла нин ка, у задру -
жној кући, води рачун о бје лом мрсу у 
мека ру, тако подрум џи ја о раки ји и вину 
у подру му; б. ‘неко од род би не ко је заду -
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жен да се ста ра о пече њу и пићу на свад -
би или даћи’. – Кад је била сара на баби 
Дра ги њи, ондај подрум џи ја бијо Сла во 
Миљој чин. 

под сме вач -ача м ‘човек који се под -
сме ва, изру гу је’; в. кара ти. 

поду ва ти ти -им св ‘ухва ти ти са доње 
стра не’; в. сил ди са ти; ~ се -им се св ‘пред -
у зе ти нешто’. – И ондак ја решим да се 
поду ва тим тог посла, па шта Бог дад не, и 
ет, вала Богу, пође ми руке. 

подуг -а -о ‘који је при лич но дуг’. – 
Поду га е, ђецо, то при ча; ║ поду га чак -
чка -о ‘и с т о ’ . – Бија ше он нако поду га -
чак и љепу шкас; ║ поду жи -а -е ‘знат но 
дужи’. – И он ти ондак одр жа поду жи 
говор, скре са им што ни пашче с маслом 
није могло пој сти и потље тога нае ба: 
ћера ли су га до Бож је куће. 

под у пи ра ти -рем несв ‘поста вља ти 
под у пи рач’. – Ене га ђедо под у пи ре стог, 
накре но се; ║ под у пр је ти под у прем св 
‘осло ни ти се на неко га, има ти подр шку’. 
– И да и ви вашу ђецу нау чи те да се воле, 
да се пошту ју и да вазда, кад затре ба, под -
у пру јед ни дру ге. 

под у пи рач в. под у по рањ. – Кад воћ ка 
пре ро ди па гра ње оће да с изло ми, ми 
ондак под у пи ра чи ма то испот ко чу е мо. 

под у по рањ -рња м ‘пот по рањ, под у -
пи рач’. – Кад се сје но накре не, ми га поду -
пор њом испра ви мо, пот ко чи мо га, и оста -
ви мо тако пот ко че но.  

подур ја си ти -урја сим св ‘наго во ри ти, 
наху шка ти, наве сти неког на нешто’. – 
Мора да иг је неки белај подур ја си јо јел 
то чоек при чистој све сти и здра ву разу -
му никад не би учи њо. 

под у ча ва ти -уча вам несв ‘учи ти, 
пока зи ва ти, упу ћи ва ти у неке вешти не’. – 
Све га његов ђед води јо за собом од малиг 
ногу и под у ча во га кое че му и виђи га сад 
кака е то дома ћин чи на: нема му рав не од 
Јели це до Бје ли це;  ║  под у чи ти под у чим 
св ‘поу чи ти, упу ти ти у нешто’. – Лако е 

добр ог под у чи ти, ал онај дру ги нај бо ље 
раз у ме опла вак. 

подуш је с ‘даћа’. – Ми смо изда ва ли 
подуш ја за сед ми цу, два е сни цу, четре сни -
цу, полу го ди шњи цу и годи шњи цу, ондак 
зов не мо попа и он слу жи пара стос, па 
потље при ре ди мо трпе зу за покој душе. 

пође вој чи ти се -им се ‘ста са ти у 
девој ку, заде вој чи ти се’. – Бијаг се ја јаком 
пође вој чи ла кад поче ше да дола зе про сци 
са сви југ стра на. 

пође кад прил ‘поне кад’. – Мај стор 
Лацо пође кад узме посо ђуту ри це, а пође -
кад ради над ни цом. 

пође ко ‘поне ко’. – Пође ко не држи цео 
пос, но пости само прве и зад ње неђе ље 
што ти дође ко кад би пра ви јо ћупри ју 
мено с ове стра не рије ке, мено с оне – то 
ти није ника ка ћупри ја пре ко кое спа ша -
ваш душу; ║ пође кои -ја -е  ‘поне ки’. – 
Пође кои муруз почо да бра да ва. – У пође -
ко јој авли ји тучи ло багре ње аман до стреа, 
стро ба да те ува ти. (7: 97).   

пође ну ти -нем св ‘саде ну ти’. – Наи -
ђе, вала Богу, лепо вре ме те скр ди смо сје -
но, све смо попла сти ли и пође ну ли, 
мешчи ни ни роса га није дова ти ла. 

пође ти њи ти -им св ‘пона ша ти се као 
дете, поде ти њи ти’. – И још тувим како 
моја баба Дра ги ња, у шали, гово ра ше 
ђеду: Начи сто си пође ти њи јо – кад нас 
он, џар ка ју ћи ватру, сво јим при ча ма вра -
ћа ше у њего во ђетињ ство (7: 224). 

пожа ли ти -им св ‘пока ја ти се, зажа -
ли ти’. – Пожа ли ћеш, сине мај чин, јед ног 
дана што си то изу сти јо, ал ће ти ондак 
бити доц кан. 

пожи ве ти / пожи ви ти / пожи вље ти -
им (не)св ‘дожи ве ти неке годи не’. – Баба 
Дра ги ња збо ри ла, а каме но ре зац писо на 
њеном спо ме ну вако: Ја пожи вик шесе -
ти три лета, па се ćетик и оно га све та, 
доћи ће дан и мом живо ту крај, па ако 
заслу жим душа ће у Рај, што Бог рече 
Њего во је пре че. – Даде Бог те пожи вље -
ше згод но и дуго веч но. 
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пожи дак -тка -о 1. ‘незрео, нераз ви -
јен, још нејак’. – Немој да га толи ко тере -
тиш, још је он пожи дак, стр пи се годи ну 
дви је да се мало подат ке; 2. ‘танак, сави -
тљив прут’. – Стал но на кре ден цу сто ји 
један пожи дак пру тић, ако ђеца пре ће ра -
ју у нева ља лу ку. 

пожње ти пожњем св ‘поже ти, оба ви -
ти жетву’. – Пожње смо пше ни цу, пове за -
смо и стр па смо у крсти не. – Знаш како е 
каза но: што поси јеш оно ћеш пожње ти.  

пожу ри ти пожу рим св ‘похи та ти’. – 
Пожу ри те, ђецо, нешто се голу ба небо, 
стра ме да нам киша не раз гр ди пла ште -
ње. – Пожу р те мено, шта се вуче те ко пре -
бје не мач ке. 

пожу ће ти пожу тим св ‘доби ти жуту 
боју лица’. – Ма нешто ми ово дје те пожу -
ће ло у лицу, боја ти се да није доби ло 
жути цу, дале ко било.  

поза бо ра вља ти -ора вљам св ‘све забо -
ра ви ти, смет ну ти с ума’. – Све сам ја то, 
дје те, поза бо ра вљо; ~ се безл. – Дав но е 
то било, доста тога се поза бо ра вља ло, ал 
то тувим ко да е јуче било.  

поза ва ђа ти (се) -ам (се) св ‘посва ђа -
ти (се), зава ди ти (се)’. – Прво се поза ва -
ђа ше они, тамо они, а ондак шћа ди ја гу да 
поза ва ђа ју цело село. 

поза ду го прил ‘дуже вре ме’. – Поза -
ду го он облје ће око Алек си не ћер ке; в. 
љут ка ти.  

позај ми ти позај мим св ‘дати или узе -
ти зајам’; в. узај ми ти.– Позај ми јо му све 
што е имо и он му никад није вра ти јо.  

позај ми ца ж 1. ‘нешто што је дато или 
узе то у зајам’. – Узо сам мено позај ми це 
од нашег каве џи је, једва чекам да одврк -
не теле да га про дам и да вра тим чове ку 
дуг; 2. ‘уза јам но пома га ње при раду’. – 
Мло го е згод ни је и лако рад ни је кад нас је 
више, па спо ра ди тога се ми позај ми чи -
мо: данас он помог не мене, ćутра ја њему 
врнем позај ми цу. 

позај ми чи ти се -им се несв ‘уза јам но 
се пома га ти у раду’; в. зао ри ти се, позај -
ми ца 2. 

поза ма шан -шна -о `гломазан, 
превелики`– Поза ма шан је то зало гај за 
њeга, тре бо е да пра ви мању кућу; в. зама -
шан. 

позва ти позо вем св. – Он је позво све 
оне ко што је и сам; ║ пози ва ти пози вам 
несв; в. пози вар. 

поздер позде ра м ‘дрве на сти отпад од 
трље ња тежи не’. – Ваки леп дан да се сра -
ди кое шта, а он се оте го ко кер на позде -
ру, лежи под дудом и при ма ко вла шу. 

поздра вље с ‘поздрав’. – Он њој посло 
лици дер ско срце, а она му кри шом посла -
ла  поздра вље по дру га ри ци. 

позе ле ње ти -ени(м) св а. ‘поста ти 
зелен’. – Ско ро сам баци јо ćеме ђете ли -
не, вала Богу обни кла згод но, позе ле ње -
ла њива на љепо ту; б. ‘од муке про ме ни -
ти боју’. – Кол ко га е зорт ува ти јо, сав је 
позе ле њо од неког једа. 

пози вар -ара м ‘који је заду жен да 
пози ва сва то ве’. – Мишо ти је с киће ном 
чуту ром бијо пози вар за Милин ко ву свад -
бу. – Кад пози вар кре не да пози ва сва то -
ве, оки ти му се чуту ра. 

позје ва ти -ева ју св ‘широм отво ри ти 
уста, зину ти (због вре ли не, жеге’; в. јара, 
непро ме нит. 

позла ти ти се позла ти се св а. ‘доби ти 
злат ну боју’. – Поче ле кру шке да се зла -
те; б. ‘успе ти у послу, ради ти и напре до -
ва ти у све му чега се поду хва ти’. – Шта 
год је ради јо све му се позла ти ло. 

позли ти се позли[м] св 1. ‘поста ти 
зао’. – Позли ло се оно чичи ште, само се 
дере и не да ником ништа; 2. ‘затро ва ти 
се (о рани, повре ди)’. – Није му рана 
изгле да ла опа сно, ал се позли потље 
некол ко дана, сва му нога оте че ко сту па, 
мора да е испо га ни јо с нечим. 

позло бан  -бна -о ‘пако стан, зло бан’. 
– Позлоб ни јег чове ка од-њега нема, тај 
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би мого да про ђе спо ред икса на кои уми -
ре од-гла ди да се н-окре не. 

позлоп шти ња ж ‘зло ба, пакост’. – 
Спо па ла га нека позлоп шти ња, никад ваки 
није бијо, стра ме да л ће то на добро изи -
ћи. – Уби га позлоп шти ња, не знам на ког 
се тури, нико његов није бијо тако поган, 
неће му то на добро изи ћи јел је каза но: 
ко нема сво ег добра, туђе зло пре ме ће, а 
ко се туђем злу радуе, нек се сво ме нада.  

позна ва ти позна ем (не)св ‘зна ти’. – 
Не мош ти да јур неш у неки посо ко маче 
у варе ни ку, мора да позна еш посо, да знаш 
како тре ба, шта се сми је, шта јок. 

позна ник м ‘зна нац, онај кога позна -
је мо’. – Имам јед ног позна ни ка тамо у 
Ари љу и он ми сва ке годи не опра ви 
честит ку за Божић. 

позна ни ца ж ‘жена која се позна је из 
неких рани јих сусре та’. – То е моја позна -
ни ца из рата, она е пре ви ја ла наше рање -
ни ке. 

позна ство с ‘познан ство, позна ва ње 
неко га’. – Ми смо ти скло пи ли позна ство 
у вој сци, он ми бијо десе тар. 

позни -а -о ‘касни, који дола зи касно’. 
– У позну јесен кад поче ше кише, ниче 
пше ни ца на-љепо ту. – Није зго ре га има ти 
и поне ко позно јаг ње, ваља мла да јаг ње -
ти на и тамо о Госпо и ни. – У позне сате 
при сти го ше з гро жђом из Бањи це јел су 
пошли у зара нак, а с воло ви ма пре ко пла -
ни не тре ба без ма ло цела цел ци та ноћ. 

поиз ва љи ва ти -аљи вам / -аљу ем св 
‘изва ли ти већи број’. – Она олу ја нам 
поиз ва љи ва мло го воћ ки. – Неки без ду -
шник поиз ва љи во Миле ни про шће. 

поиз вр та ти -ћем св ‘испре вр та ти 
(ства ри)’. – Кад је дуну ла она сапан ђе ла 
све нам рого џе поиз вр та. 

поиз ди ље прил ‘поиз да ље’. – Кад поч -
неш да вадиш пањ, кре ни с копа њом мено 
поиз ди ље, да поди ђеш под оне дебе ле 
жиле.  

поиз ли за ти се поиз ли жу се св ‘истро -
ши ти се тре њем’; в. шина. 

поиз лје та ти  поиз лје ћу св ‘изле те ти 
(из гне зда, на дрво)’; в. мисир ка. 

пои зо ба љи ва ти -аљи вам / -аљу ем с 
‘оба ли ти, обо ри ти (ско ро) све’. – Кад је 
она олу ја гру ну ла, пои зо ба љи ва ла ми 
некол ко шљи ва, ал ми нај жа ли је оне ста -
ре кру шке. 

пои ска ка ти пои ска че мо св ‘масов но 
иско чи ти из нече га’. – Кад је оно затре со 
земљо трес, сви пои ска ка ше из куће ко 
зече ви, а ђедо им се сми је и вели: не бој -
те се, нема смр ти без суђе на дана. 

поис кри вљи ва ти се -ивљи ва(м) (се) 
-ивљу је(м) (се) св ‘искри ви ти се (ско ро 
све на шта поглед пад не)’. – Види се да 
нема више мушке руке на том има њу, 
аврик уда ри јо на све стра не, воће се крди -
са ло, про шће се поис кри вљи ва ло, туга 
голе ма. 

поис па да ти -а(ју) св ‘испа сти (сви или 
глав ни на)’. – Утом ти оне даске што држе 
слам ња чу поис па да ју и он се скљо ка 
доље, а меит озго на њега (7: 122). 

поис пра вља ти -ам св ‘испра ви ти све 
што је кри во, искри вље но; в. густи ра ти, 
иља дар ка’. 

поис пу шта ти поис пу штам св ‘испу -
сти ти (све или глав ни ну)’. – Поис пу штај 
овце и кра ве да пасу; ║ поис пу штен -а -о 
‘оси ро ма шен, сиро тан, сиро ма шки’. – 
Жар ко ва кућа бија ше тиг годи на поис пу -
ште на, поће ра ли га тро шко ви са сви југ 
стра на, таман поу да во сестре, раз бо ље му 
се отац, па потље умр је, па подуш ја, па 
спо ди же спо мен за четре сни цу, није то 
било ласно пре бро ди ти. 

поис ту пи ти се поис ту пи се св ‘исту -
пи ти се од упо тре бе (о сечи ву)’; в. раз -
мет ну ти. 

пои та ти -ам в. пој та ти. 
пој поја м ‘гла са ње петла (пти ца), 

песма’; в. про че вље.  
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појаг ми ти се појаг мим се ‘поче ти се 
оти ма ти око нечег’. – Није ти се она зави -
тла ва ла ил зави ри ва ла у туђе ства ри, нит 
се појаг ми ла на туђе, јок Бож-сачу вај.   

поја ко прил ‘мало више него што тре -
ба’. – Стал но кад уме риш муште ри ји, 
додај мено нек бид не поја ко, јел то ти Бог 
вра ти сто стру ко, а заки ну ти на мери, не 
дај Боже, ти је бак су зно и про кле то, јел је 
каза но: како мериш, нако ће ти се мери -
ти;  ║  поја че прил ‘мало јаче’. – Пје ва 
Олга ко сла вуј, ал Мари ја запје ва поја че, 
чуе се до Грмо ва. 

појас м ‘део народ не ношње који се 
носи око паса’. – Сви су има ли иза тка не 
шаре не поја со ве, па везе не кошу ље, иша -
ра не чара пе, вер ме но ве – ко ђетли ћи, 
мили на погла ти. 

по[ј]илица ж ‘посу да за поје ње пила -
ди’. – У пила дар ник тури мо пои ли цу и 
рани ли цу, а с вече ри упа ли мо сија ли цу и 
тако пилад стал но могу да кљу ца ју и пију 
воду па ври шко одврк ну.  

по[ј]ило с ‘место на коме се поји  сто -
ка’. – Они су сред чаи ра иско па ли бунар 
и начи ни ли вели ко кори то, нико није имо 
тако згод но пои ло. – Кад се напа се сто ка, 
ми је оће ра мо на пои ло те се напи ју воде 
и онда иг сагна мо у-шта лу и пове же мо. 

по[ј]ити поим несв ‘поји ти, дава ти 
воде’. – Комен ди ја Деси мир, оће да при -

го во ри Иџу спо ра ди бекри лу ка, па каже: 
запје ва ли оно мад у раба џи лу ку ону »пои 
миле воло ве на реци«, а ја им ка[же]м да 
е њима ласно напо и ти воло ве, нек напое 
Или ју. – Ене је у-шта ли, пои телад.  

по[j]ишт е с ‘поји ло’. – Шћа ди ја гу да 
ме нагна ју на њино пои ште и на њино 
паси ште (7: 217). 

пој ми ти пој мим св ‘схва ти ти’. – Не 
мош да пој миш кол ко е тај кру њач услу -
жна ствар, окру ниш жито очас посла. 

пој сти -дем св ‘поје сти’. – Мора до -
смо пој сти нешто на брзи ну, оће да нам 
се заве жу црје ва. 

пој та ти -ам св ‘пожу ри ти, убр за ти ход, 
рад’. – Пој тај, мој сине, да пуштиш сто ку 
да пасе, нема ко дру ги, сви пукли по раду. 

поју на чи ти се -уна чим се св ‘похва -
ли ти се хра бро шћу на »погре шном 
месту«’; в. јуна чи ти се. 

пока за ти пока жем св ‘испо љи ти осе -
ћа ње се’. – Држо се у сили, није шћео да 
пока же кол ко му е жао; изр. ~ зубе ‘оду -
пре ти се, пру жи ти отпор’. – Немој више 
да му попу шташ, но пока жи му зубе, виђе -
ћеш како ће да те се отка ни и да устук не; 
║ пока зи ва ти -ази вам / -азу ем несв 1. 
‘ука зи ва ти на нешто, на неки пра вац’. – 
Ишо је он поду го ш њима и пока зи во им 
пут; 2. ‘испо ља ва ти неку осо би ну’. – Није 
он никад пока зи во да му е неко учи њо не-
што кри во.  

пока ја ти се -ем се св ‘зажа ли ти због 
учи ње ног, осе ти ти гри жу саве сти’. – 
Можда би се он и пока јо, ал одоц ни весел -
ник, пре те че га суд њи дан, а, што рекла 
баба, после смр ти пока ја ња нема. 

пока ра ба си ти се -им се ‘посва ђа ти се, 
пре ки ну ти опште ње’. – Ни с ким се она 
није пока ра ба си ла, нит спо реч ка ла, но е 
за сва ког има ла лепу реч и сви су е во-
ље ли. 

пока ра ти пока рам св ‘изгр ди ти, натр -
ља ти нос, поку ди ти’. – Вика ше баба: не 
сми је те да купи те тица ма јај ца, оће да ве 
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пока ра Бого. – Кад дје те погр је ши, пока -
рај га, дру ги пут неће. 

пока то ли чи ти се -им се в. пори ми ти 
се. – Шта е то при чо онај ђедо да њего ви 
оће да се пока то ли че?  

поква рен лук -енлу ка м ‘морал на 
исква ре ност, немо рал но пона ша ње’. – 
Поква рен лук неки завла до, зато нам и јес 
вако како е. 

поква ре њак -ака ‘бестид ник, под му -
кли ца’. – Онај поква ре њак обе ћо оку па -
то ру да ће да дође гла ве Арте ми ју што и 
испу ни ćутра дан, а после два дана га, пред 
наро дом, оки ва у звје зде, вели, то е 
поштен и честит човек.  

поква ри ти се поква ри се ‘изгу би ти 
вред ност, поста ти нефунк ци о на лан’. – 
Поква ри јо се ко шупаљ зуб, тури јо образ 
под зад њи цу. – Поква ри ло се јело, мош 
само да га дад неш сви ња ма. 

поква си ти -им св 1. ‘попр ска ти водом, 
овла жи ти’. – Туриш меки ње у бучук, па 
онда потрусиш шаком соли, поква сиш 
мено и изме шаш па даш кра ви да лиже; 
2. ‘части ти пиће, дати алва лук’. – Људи, 
жени  ми  се  унук,  мора мо то да поква -
си мо. 

поки да ти -ам св ‘јаким трза јем одво -
ји ти један од дру гог дела, раз дво ји ти’. – 
Поки да ла се гове да и само поче нека 
лома та ни ја по шта ли; ~ се начи сто ‘насе -
ки ра ти се’. – Од кад јој ћер побе же, поки -
да се начи сто; ~ се жив ‘настра хо ва ти се’. 
– Откад су му моби ли са ли сино ве, поки -
да се жив, изгу би јо вољу на рад, нит гово -
ри нит ромо ри. 

поки ња ж ‘ста кле ни суд од пола литра 
из кога се слу жи раки ја’. – Ид-де, дје те, 
те  нато чи  поки њу раки је па наслу жи 
људ ма. 

поки сну ти -нем св ‘по кишо ви том 
вре ме ну наћи се на отво ре ном про сто ру’. 
– Оно мад кад сам се вра ћо из дућа на, про -
мје ни се вре ме те поки сок до голе коже.  

покла де покла да ж мн ‘послед њи 
мрсни дан уочи поста’. – Ми се на покла -
де ску пи мо сви, туј се пого сти мо, ижљу -
би мо се и јед ни од дру гиг тра жи мо да нам 
опро сти ако се шта о ког огре ши смо. 

покла пу ша ж ‘део руде волуј ских 
кола’. – Изме ђу руде и покла пу ше упа су -
еш јарам и учвр стиш га завор њом (в. 51/1, 
стр. 253).   

поклек ну ти -нем св ‘демо ра ли са ти се, 
поста ти без во љан’. – Не дај се, сине, само 
напред, никад не сми јеш да поклек неш, и 
кад ти се учи ни да нема изла за, знај да 
има, уз Бож ју помоћ. 

покле па ж ‘похле па’. – Покле па е, 
бла го  ђеду,  вели ка  гро та;   ║   покле пан 
-пна -о ‘похле пан, неза ја жљив, неу ме рен’. 
– Не ваља му што е мло го покле пан, стра 
ме да му то неће на добро иза ћи, ко да му 
е зину ла нека ала.  

покле па ти -ам св пре ма кле па ти. – 
Зими, кад смо при до ко ни, ми одне се мо 
кова чу све алат ке да нам покле па и кад 
гра не про ле ће, не дан гу би мо око тога.  

покли сар -ара м 1. ‘иза сла ник, пред -
став ник’. – Дејо ти је бијо наш покли сар 
за пре го во ре ради женид бе ови јег нашиг 
сиђе ла ца;  2. ‘цркве њак’. – Јед но вре ме 
ти је покли сар у-цркви бијо Дој чи ло 
Вулов. 

покло пац -пца м ‘део којим се покла -
па казан или нека посу да’. – Немо то 
ништа да те чуди: каки лонац, наки и 
покло пац, зато су наши ста ри гово ри ли 
да се за сва ки лонац нађе покло пац;  ║  
поклоп чић м дем – Нађ де ми поклоп чић 
од ове шер пи це, неђе се зату ри јо. 

покло пи ти покло пим св ‘покри ти 
поклоп цем’. – Покло пи ту сар му и пову -
ци мено у-крај, нек се крч ка. 

поко ва ти -уем несв ‘похо ва ти, пре 
пече ња или прже ња умо чи ти у раз му ће но 
јаје’. – Оће баба да нам покуе папри ку. 

покон ди ри ти се -онди рим се ‘уобра -
зи ти се, про ме ни ти пона ша ње након сти -
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ца ња богат ства, поло жа ја’. – Нешто се она 
њего ва пишу ља покон ди ри ла откад су заи -
ма ли, ко да ми не-зна мо из кое је голо гу -
зи је дошла.  

поко ри ца ж а. ‘смр зну та кора на повр -
ши ни сне га’. – Ноћас смр зло и по сн је гу 
се ува ти ла она поко ри ца; в. повр ши ца; б. 
‘гор њи осу ше ни слој земље’. – Уда ри она 
круп на киша и одма огри ја јако сун це те 
се ува ти поко ри ца по њиви, мора да се 
копа. 

поко ру ши ти се -ору ши се св ‘ско ри -
ти се, стврд ну ти се’. – Поко ру ши се земља 
после кише. – Пред зору би мра за те онај 
југов снјег поко ру ши. 

поко шка ти се -ам се св ‘поспо ри ти 
се, погу ра ти се’. – Кад иду из шко ле, 
ђевој чи це сме р не, а мушкар чи ћи мено-
мено па се поко шка ју. 

покре ну ти покре нем св а. ‘под ста ћи’. 
– Ајде, људи, да опет покре не мо пита ње 
кал др мље ња пута; б. ‘пред ло жи ти’. – Кад 
смо руча ли, чича Бошко покре ну пита ње 
део бе и вели: док си ти, тата, жив, ваља -
ло би да се ми ко бра ћа подје ли мо и д-
оста не мо бра ћа;  ║  покре та ти покре ћем 
несв. – Та ствар је покре та на више пута и 
ајд да види мо оће ли нас и сад пре ва ри ти. 

покре са ти покре шем св ‘исе ћи тра ву 
(моти ком)’; в. банак, бан кет, гув но, огр -
ну ти. 

покри ва ло с ‘покри вач, поња ва’. – 
Бац де неко покри ва ло пре ко ђеце, назеп ће.  

покри ва ти покри вам несв пре ма 
покрит ги. – Кад иг оку пам и турим у-кре -
вет, стал но сам иг добро покри ва ла, кад 
се ноћи соба изла ди, да не-озе бу; ║ покри -
ти покри јем св ‘ста ви ти покри вач’. – 
Забо ра ви ла баба да покри је качи цу са си-
ром и дошла мач ке ти на да се омр си. 

покрив ка ж 1. ‘део посте љи не којом 
се покри ва спа вач’. – Еве ти за госте ова 
нова покрив ка; 2. ‘кров ни покри вач’. – 
Бога ми ћемо мора ти на кача ри да пре тре -

се мо покрив ку, на некол ко места про ки -
шња ва. 

покр ка ти покр кам св ‘поје сти’. – 
Покр кај те, бла го баби, све, пра ви ћу још 
ако устре ба. 

покр ов покр о ва м ‘покри вач за покој -
ни ка’. – При ча ју за њиг да су твр ди це, 
веле, ски ну ли би покр ов с мај ке. 

покро вац -вца м ‘кострут ни покри вач 
за воло ве и коње’. – Кад вуче мо гро жђе 
пре ко пла ни не, воло ве испа ли чи мо д-
одмо ре и да се нара не и ми иг, нако зно ја -
ве, покри је мо покров ци ма. 

покро пи ти покро пим св ‘зашти ти ти 
вино град, воћ њак прска њем’. – Вино град 
мораш да покро пиш на вре ме пла вим 
каме ном, ако ош да се овај диш. – Мили -
сав покро пи јо шљи ве кре о за ном без капе 
и овар ба ла му се коса па дошо жут ко 
лиси ца.  

покр па ти се покр пам се св ‘поква -
ри ти одно се, посва ђа ти се’. – Бија гу 
грло и гла ва, ал од кад им дође онај зви -
јук у-кућу, покр па ше се. 

поку ља ти -ам св ‘изби ти, сук ну ти’. – 
Поку љо онај мири шља ви дим с кука ча 
кад је запр жа во раки ју и помје шо се с 
мири сом тамља на па цела кућа миром 
мири ше (7: 106).     

поку њи ти се поку њим се св ‘сну жди -
ти се, пасти духом’. – Што си се ти, син -
ко, поку њи јо, бла го баби, ко да ти нису 
све козе на бро ју.  

поку пи ти -им св ‘ску пи ти, завр ши ти 
купље ње’. – Поку пи ли смо шљи ве, још 
да пова ди мо ком пи ре за ове љепо те, па 
смо на коњу. – Поку пи смо шљи ве, вала 
Богу, ота ро си смо вели ки посо. 

поку по ва ти -упу ем св ‘купи ти све’. – 
Свра ти те у бакал ни цу те поку пуј те све 
што нам тре ба за обе ти ну. 

поку са ти поку сам св ‘поје сти, поср -
ка ти’. – Поку сај, бла го баби, сипа ће ти 
баба још. – Ајде поку сај ову чор би цу, ома 
ћеш д-оздра виш; 
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пола1 ж ‘обич на поња ва’. – Покри де 
то дије те с овом полом да се не пре ла ди, 
виш да е заспа ло ко јаг ње. 

пола2 ж ‘поло ви на’. – Поди јел те 
поште но: пола тебе, пола њему.   

пола бав -а -о ‘неу ме рен у тро ше њу, а 
нера дан’; в. трошак[ли]. 

пола га но прил ‘пола ко, спо ро’. – Шће -
ли ми да про ђе мо пола га но спо ред њине 
куће да не навр шља ва мо људ ма, ал нас 
ода до ше пашчад, зала ја ше и они нас 
углед ну ше те нема до смо куд, свра ти смо; 
в. испо би ја ти; ║ пола гач киц прил ‘лага -
но, непри мет но’. – Иде баба с оним 
њеним шта пи ћом пола гач киц, нако ко лад 
и носи у купу со вом листу некол ко јаго да 
кое су прве ста са ле; ║ пола гац ко прил 
‘пола ко’. – Видим ја с про зо ра како јој се 
он при шу ња и како они пола гац ко иду за 
овца ма и нешто ћућо ре; ║ пола гач ко прил 
‘и с т о ’ . – Он све што ради ради пола гач -
ко, ал јопет све стиг не; ║ пола ган чиц 
прил ‘и с т о ’ ;  в. запа тр љи ти, при ла зи -
ти / при ћи. 

пола га ти пола жем несв ‘дава ти сто -
ци сено, хра ни ти сто ку’. – Ону пла ску с 
вра сје на баци под сто ку, немо им њу 
пола га ти. – Морам д-идем да пола жем 
сто ци за-дана, да после не тума рам по 
мра ку; ║ поло жи ти поло жим св ‘ста ви ти 
сто ци  сено  у  јасле’. – Ја сам поло жила 
кра ва ма, а ти ћеш коњи ма. – Поло жи и 
кра ва ма и коњ ма сје на, а коза ма ћу ја 
баци ти мено лисни ка, није тек нако ка-
за но  да  за  коза није сје но; ║ полог ну ти 
-нем  св ‘мало поло жи ти сто ци’. – Полог -
ни  мено   кра ва ма   оне   ђете ли не    ис-
под тре на, па ћемо им дове че поло жи ти 
сје на.  

пола ко прил ‘спо ро, без жур бе’; в. 
нау ми ти, опи ја ти се; ║ пола киц / пола -

ки це прил ‘и с т о ’ . – И они ти иду пола -
ки це, ни абе ра што се обла ча, а сно по ви 
нису жђе ну ти у крсти не; в. изблје ђе ти. 

пола ко ми ти се -им се св ‘поста ти 
лаком, про ждр љив, неза ја жљив. – Пола -
ко ми јо се на мираз, па кад му се то про -
брц ну ло, он почо ону весе лу жену да тир -
ја ни ше. 

полег ну ти -не св ‘пре ви ти се и пасти 
на земљу од ветра, кише (о пше ни ци, 
дете ли ни)’. – Кол ко е ласно коси ти мла -
ду ђете ли ну, толи ко има очи да т-иско че 
кад она полег не. – Туј ти ми запје ва смо 
ону: »Ој, Јели це, лива до зеле на, што си 
тако зеле на поле гла«; ║ поле ћи полег не 
св ‘и с т о ’ . – Поле гла пше ни ца, једва је 
пожње смо; ║ полог ну ти -нем св ‘мало 
поло жи ти сто ци’. – Полог ни мено кра ва -
ма оне ђете ли не испод тре на, па ћемо им 
дове че поло жи ти сје на. 

поле ђу шке прил ‘на леђа, леђи ма’. – 
Ошљи гак се, изле ће ше ми ноге и падок 
поле ђу шке кол ко сам дуга чак, а ови што 
бија гу са мном поцр ка ше од-сми ја. 

поле ме за ти -ам св ‘ста ви ти леме зје на 
сто го ве’. – Кад увр ши сје но, ми му рогу -
ља ма дода мо леме зо ве пове за не два и два 
и он озго поле ме за сје но да не може ветар 
да му нау ди. 

полен поле на м ‘прах који пче ла узи -
ма из цве та’. – Ништа љеп ше од поле на 
што челе ску пља ју, ал он се неке јаде 
потре ви јо лер ги чан на полен, све му с 
про ле ћа изби је неко црве ни ло и поч не да 
шмр кља. 

поле ну ти -не св безл ‘ући у душник 
(о теч но сти)’. – Накре те из тести је да пије 
воде и поче да кашље, поле ну ло га. 

поле ће ти -ти[м] св 1. ‘поле те ти’. – 
Поле ће ше мали голу би ћи из роди тељ ског 
гње зда; 2. ‘похи та ти, пожу ри ти’. – Кад су 
чули да неко заку ка доље у пото ку, они 
поле ће ше нани же.  

поле шке прил ‘водо рав но, поло же но’. 
– Оне сно по ве како веже мо ми трпа мо 
дуп ке, да се клас суши, а потље пред ноћ 
потр па мо у крсти не, туј иг сла же мо поле -
шке уна крс тако да клас иде уну тра да не 
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мож да заки сне, а зад њи сноп тури мо озго 
и њему клас окре не мо нани же а гуза њу 
горе. 

поли ва ти / поље ва ти поли вам / поље -
вам несв ‘поси па ти водом’. – Иди, ћери, 
поли ђеда да с-уми је, поне си бокал воде 
и овај пешкир да се потље обри ше. – 
Купа ли смо се субо том и очи пра зни ка у 
кача ри, доне се мо бакрач млаке воде па 
поље ва мо јед но дру го. – Поље вај те онај 
бетон што чешће да не пре го ри; ║ поли -
ти поли јем св пре ма поли ва ти. – Ижње 
кову воде да поли је цвје ће прет-кућом. 

поли је леј -еја м ‘вели ки свећ њак укра -
шен ико на ма’. – Испред две ри цркве горе 
виси поли је леј са све ћа ма или кан ди ли ма 
која се пале на летур ђи ја ма наро чи то о 
пра зни ци ма.  

поли па ти се поли пам се св ‘про су ти 
хра ну по себи’. – Попри мак ни се и наг ни 
се над тањир, бла го баби, да се не поли -
паш по одје лу. 

полип са ти -ше[мо] св ‘покре па ти’. – 
Наи ђе неки ђаво те уда ри у пиљеж, полип -

са ше неки ма и коко шке и пилад за неђе -
љу дана; само поч ну да се заво де, ми зов -
не мо вете ри на ра и он нам реко: чим види -
те да се заво де, ома кољ те, само бац те 
џига ри цу, а месо ваља да се једе и тако ти 
се ми нај до смо коке ти не ко никад; после 
комен ди јо Деси мир: сељак једе пиле ти ну 
само у два слу ча ја: или кад је боле сно 
пиле или кад је боле сан сељак. 

поли ти в. поли ва ти. 
полић -ића м ‘мали ста кле ни суд из 

кога се слу жи раки ја’. – Литри ца ти је за 
пола поки ње, а полић је мањи, упо ла од 
литри це. 

поли ца ж ‘угра ђе на даска у оста ви, 
подру му, за ста вља ње разних пред ме та’. 
– У мека ру смо има ли ниску поли цу на 
којој стое чабри це са сиром и гор њу поли -
цу на којој се раз ли ва млје ко у кар ли це, а 
изнад ње је онај иша ра ни про рез кроз који 
изо ди пара од варе ни ке; ║ поли чи ца ж 
дем. – Моља ше га мама: начи ни ми јед ну 
поли чи цу да на њу турим астал ски сат 
што ми купи јо бра ле Милош. 

поли чар ка ж ‘кћи која је на реду за 
уда ју’. – Кад ми се уда ла сеја, мене кажу: 
сад си ти поли чар ка, а пође ко вели и о 
тебе виси кутља ча. 

пол је га ти пол је же мо св ‘оти ћи на спа -
ва ње’. – Коко ши пол је жу ан зађе сун це, а 
и ми поли је же мо чим вече ра мо, а за чику -
ну су гово ри ли, ваљ да што е вољо рано 
да лје же: чим коко шке на-гра ну, он поња -
ву на-гла ву. 

пол је по прил ‘лепо, уку сно’. – Вика -
ше тајо мај ци: спрем де, Јуло, за вече ру 
нешто пол је по ко за сла ба а подо ста ко за 
здра ва. 

полов че -ета с ‘поло ви на цига ре те’. – 
Он узме цига ру из клем пе та на шај ка чи, 
подје ли је на два полов че та, јед но пру жи 
мене, а дру го запу ши он.  

полог м  1. ‘јаје које се оста вља у гне -
зду где коко шке носе’. – Иди отку пи јај -
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ца, ал у сва ком гње зде ту оста ви по један 
полог; 2. ‘део њиве где је поле гао усев 
(обич но стр на жита и дете ли на)’. – Киша 
и ветар нам начи ни ли два-три поло га у 
Рада ши ном долу; – Ништа црње нема но 
коси ти полог, кад ветар оба ли ђете ли ну 
па она лег не ко даска.   

поло жај ник м ‘први гост на освит ку 
Божи ћа’. – Онај што на Божић први уиђе 
у кућу ти је поло жај ник и њему се дае 
даров ни на јел ти он доно си сре ћу у кућу 
за ту годи ну. 

поло жа ра м ‘пас који купи полог из 
гне зда’. – Она Мићи на поло жа ра ми поку -
пи све поло ге, цркла дабог да. 

поло жи на ж ‘каба ста хра на која се 
пола же сто ци (сено, дете ли на, куку ру зо -
ви на)’. – Јар ме ће да исег не, ал ако оду љи 
зима, стра ме да не зава ли поло жи не.   

поло жи ти св в. пола га ти.  
поло ка ти поло че(м) св ‘попи ти хала -

пљи во као пас или сви ња’. – Неш ми веро -
ва ти да њиг дво и ца чапљи зга ше од под не 
до-пред ноћ  и поло ка ше пуну пун ци ту 
вла шу раки је. 

поло ми ти поло мим св ‘изло ми ти, скр -
ши ти’. – Ђе нађо сте вође да се игра те тиг 
јада те ми поло ми сте воли ке мушка тле.  

поло шке прил ‘поло же но, водо рав но’; 
в. искре та ти. 

полу брв ња ра ж ‘кућа која је пола од 
брва на а дру га поло ви на зида на’. – Кад 
уиђеш у кућу, први део ти је од брва на и 
туј ти је про че вље, а ота ле после ула зиш 
у ону зида ну собу. – Куће су ти ондак биле 
полу брв ња ре, она ćевер на поло ви на е 
била од брва на, са три стра не и има ла е 
дво ја вра та, на сре ди ни је било про че вље 
изнад кога су виси ле вери ге, а онај четвр -
ти зид је био од цигле или набо ја па се 
кроз вра та, поста вље на на том зиду, ула -
зи ло у собу ђе је бијо један ил два кре ве -
та (пре ко чијиг сла ма ри ца се зате зо 
ћилим), астал, шпо рет који личи на гара -
ву цоку лу и кре де нац ( 5: 51–52). 

полу вер -ера м ‘пле те ни прслук’. – 
Има ди ја смо ондај полу ве ре петро леј бое. 
– Испле ла ми нана полу вер, нико не би 
реко да е од ста ре жи. 

полу га ж ‘алат ка којом се мала сила 
на дужој стра ни пре тва ра у већу силу на 
кра ћој стра ни иза тач ке ослон ца; метал на 
шип ка на кан та ру пре ко које се поме ра 
јаје при мере њу’ (в. 9/1, стр. 48). – Спо -
мо ћу полу ге и дје те мож да подиг не врша -
ли цу от пе-шес това ра.  

полу го ди шњи ца ж ‘полу го ди шњи 
пара стос’. – Кад про ђе по-годи не од смр -
ти, ондак се пре ка ђуе полу го ди шњи ца, 
род би на изо ди на-гро бље и поп чита пара -
стос. 

полу ђе ти -удим св ‘поме ри ти паме ћу, 
полу де ти’. – Један је збо ри јо да нису нор -
мал ни они кои не полу де од-тога што нам 
чини ова влас. 

полу па муч ни -а -о ‘тка ни на од паму -
ка и тежи не’. – Поса ши ва ла ђеци полу па -
муч не кошу ље да иг поно ви за Вас крс. 

полу па муч њак -ака м ‘чар шав од 
полу па муч не тка ни не’. – Иза тка ла ћери -
ма све, и ћили ме, и полу па муч ња ке и 
ваздан кое шта. 

полут ка ж ‘кри ло сла ни не’. – Земај ле 
о брв ни ма у брв ња ри висе полут ке сла -
ни не и то нам је било да омр си мо брк пре -
ко годи не. 

[поље] с. – После про љет ње кише озе -
ле ње ше поља; в. поста ви ти, руд ња ча, 
трњи на; изр. мало ~ ‘мала нужда’; в. иза 
б; вели ко ~ ‘вели ка нужда’. – Побе же иза 
врзи не, поће ра ла га она моца на вели ко 
поље. 

пољуб пољу ба м ‘пољу бац’; в. 
жуљ[ан]. 

пољу би ти (се) пољу бим (се) св пре ма 
љуби ти; в. подлац, рђа. 

пољуљ ка ва ти -уљка в ам несв ‘мало, 
повре ме но   љуља ти’.   –   Кад    онај   ве-
тар  дуну,  поче ше  се пољуљ ка ва ти гра -
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не,  а  нај зре ли је  шљи ве ста до ше   опа- 
да ти. 

[помагати] пома жем несв. – Кад су се 
пре вр ну ла кола са сје ном озго на њега, он 
из оног енде ка није мого ни да мрд не, 
само е, кад је чуо џагор, вико: Пома гај, 
ако Бога знаш! – Пома го е сиро ти њу 
шаком и капом (пома га ти неком свим 
сред стви ма); ║ помо ћи помог нем / помо -
жем св . – Реко ми док тор да ће га апе ри -
са ти и да ће све бити добро, а вели да ће 
и Бог помо ћи. – Да л би мого да ми помо -
жеш врје ћи, па ћу ти вра ти ти.  – Помо же 
ми ко само са ми Бог. – Помо же ми Бог 
пре ко добри јег људи.  

пома да ж ‘кре ма за лице при јат ног 
мири са’. – Нико није умљо да зго то ви 
љеп шу пома ду од Маре Маној ло ве. 

пома за ти -жем св 1. ‘пре ма за ти’. – Ми 
смо доно си ли илу оздо из пото ка, па е 
добро уму ти мо с водом и потље с тим 
пома же мо земљу у-кући тамо ђе је про -
че вље и оно бид не потље глат ко и згод но 
бри са ти; 2. ‘извр ши ти обред пома зи ва ња 
вер ни ка осве ће ним уљем’. – Оно мад на 
Тро и це поп иг је све пома зо уљом; ║ 
пома зи ва ти -ази вам / -азу ем несв пре ма 
пома за ти. – Ђевој чи це је баба, кад пођу 
на сабор ил тако неђе, пома зи ва ла с пома -
дом што е пра ви ла Мара Маној ло ва.  

помак ну ти се помак нем се св ‘поме -
ри ти се’. – И она испри ча како се њима 
та несре ћа дого ди ла, а баба Миља на вели, 
дале ко било, »помак ни се, дје те, с места«;  
║  пома ћи се помак нем се св ‘и с т о ’ . – 
Оди, син ко, да ми помо жеш пома ћи овај 
астал у-крај;  ║  поми ца ти (се) -чем (се) 
несв. – Оста ла е дав на шња реч ко све ти -
ња: Не поми чи ста ре међе;  ║  пома чи -
ња ти -њем несв ‘поме ра ти’. – Немо ти да 
пома чи њеш њего ве ства ри, он је сви ко да 
иг нађе нође ђе иг је тури јо.   

пома ља ти се пома љам се несв ‘поја -
вљи ва ти се, ула зи ти у видо круг’. – Поче -
ше овце да се пома ља ју гор и[з]-шуме. – 

Кад сам дру ги пут зов но, поче ше ђеца да 
се пома ља ју из куће; ║ помо ли ти1 се 
помо лим се св ‘поја ви ти се одне куд’. – 
Ми се здо го ва ра мо о ора њу и попи смо по 
јед ну-дви је, у том ти се  помо ли  Зор ка, 
из љет ње куј не, са џезвом каве и шољи -
ца ма.  

пома ни та ти -ам св ‘избе зу ми ти се, 
раз ја ри ти се, дерати се’. – Шта се дереш 
туј нак ко пома ни то, нико, бре, није жељан 
твое дре ке. 

помањ ка ти -а св ‘зафа ли ти, недо ста -
ти’. – Не би вољо да ми помањ ка за сла ву 
мај шта, јел нема доста док не оста. 

поме љар -ара м ‘који доно си жито у 
воде ни цу’. – Ондак ти је на нашем пото -
ку било мло го воде ни ца, ал сва ка е има ла 
свое поме ља ре; в. пото ча ра.  

помен м в. пара стос. 
поме ти на ж ‘посте љи ца у коју је умо -

тан плод мла дун че та’. – Оте ли ла се Жуту -
ља, оли за ла теле и тек онда изба ци ла 
поме ти ну, баба то зове кошу љи ца.  

поми ло ва ти -уем св 1. ‘бла го додир -
ну ти руком, погла ди ти (као знак нежно -
сти)’. – Кад је мишљо да смо поспа ли, 
тајо нас поми ло ва, а то нако никад не 
ради, ваљ да се бои да нас не раз ма зи; 2. 
‘осло бо ди ти од издр жа ва ња казне (као 
знак мило сти нај ви ше држав не вла сти)’. 
– Они су зна ли да поби ју неви не и да 
поми лу ју зли ков це; ║  поми ло ва ње с 
‘осло ба ђа ње од издр жа ва ња казне по 
одлу ци нај ви ше држав не вла сти’. – Бијо 
Обрад осу ђен на два ес годи на роби је па 
кад је издр жо седам, ондак стиг не уред ба 
о поми ло ва њу, а њина кри ви ца е била што 
су пошто ва ли кра ља и отаџ би ну. 

поми ри ти (се) поми рим (се) св ‘изгла -
ди ти неспо ра зум, уза јам но  опро сти ти’. – 
Испри чам ја њима да су они, ко ком ши је, 
нај пре чи један дру гом, и тако миц по миц, 
поми ри ше се они, пру жи ше један дру гом 
руку и ижљу би ше се; ~ са суд би ном ‘пре -
пу сти ти се, пре жа ли ти нешто или неког’. 
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– Кра ва е лип са ла те лип са ла, у њену гла -
ву, не мош ти сад да црк неш боз ње, поми -
ри се, дје те, са суд би ном и гурај диље. 

поми сли ти се поми слим се св ‘сети -
ти се’. – Кад сте нај си ти ји, бла го мене,  
поми сли те се на глад ног, кад сте нај здра -
ви ји, поми сли те се на боле сног, кад сте 
нај о бу че ни ји, поми сли те се на голог и 
босог и при по мог ни те кол ко било, севап је. 

помо дар ка  ‘жена која »тера моду«’. 
– Она њего ва помо дар ка ће да му пир не у 
чор бу. 

помо кри ти (се) помо крим (се) св 
‘поква си ти нешто мокра ћом’. – Земај ле 
се ишло босо, па кад поćе чеш на нешто 
ногу, неђе у пољу, ил пре би јеш прс о неки 
чапор, ти то помо криш мешто раки је и 
оно зара сте ко руком одње то. 

помол помо ла м ‘видик’; изр. на помо -
лу ‘на види ку’. –  Бога ми, мој ђедо е аман 
на помо лу д-усит ни деве ту бан ку. 

помо ли ти1 се в. пома ља ти се. 
помо ли ти2 се помо лим се св ‘узне ти 

моли тву’. – Помо ли смо се Богу за покој 
њего ве душе. – Ајде, ђецо, да се помо ли -
мо Богу па да руча мо, вели ђедо, ми уста -
смо, пре кр сти смо се и запје ва смо Оче 
наш. 

помр за ва ти (се) -рзава[м] (се) несв 
‘смр за ва ти се’. – Бога ми поче ло поме но 
да помр за ва, пома ља се зима; ║ помр за -
ти -же несв ‘мрзну ти’. – Поче ло је да 
помр же, ноћас ће зацин ца ти; ║ помр зну -
ти -не св ‘смр зну ти’; в. чапор. 

помр зла ж ‘повр ши ца (в.)’; в. луб. 
помр зли ца -ице ж в. помр зла. – П-оној 

помр зли ци једва живи пре ђо смо пре ко 
пла ни не.   

помр је ти помре мо св ‘поу ми ра ти’. – 
Сви ћемо ми помр је ти коно што су помр -
ли наши ста ри, а тамо неће мо поње ти ни 
бога ство, ни части, ни вла сти, но само 
скр ште не руке и дела наша и зато пасте, 
бла го ђеду, шта ради те јер бо све што ради -
те душу сво ју спа ша ва те ил јој уди те. 

помр ки ва ти се -рки ва се / -ркуе се 
‘поно во се мрка ти’. – Изгле да ми да се 
Гра ша помр ки ва ла. 

помр чи на ж ‘мрак, тама, ноћ но вре -
ме’. – При ча се како е један калу ђер за 
вре ме вла да ви не они јег непо мја ни ка вико: 
кака тми на, кака помр чи на, а Срби, ђе су 
Срби? 

пому сти -узем св ‘оба ви ти мужу’. – 
Помо же  ми сеи ца пому сти кра ве, вели: 
да сло ма та мо посо па д-иде мо зај но на 
пре ло. 

пому чан -чна -о ‘тежак, мучан’; в. бла го. 
пому чи ти се пому чим се св ‘потру ди -

ти се, уло жи ти напор’. – Да би ску ћи јо, 
мора да се љуц ки пому чиш, д-осва неш и 
омрк неш, не мош друк чи је. 

понај бо љи -а -е ‘који се нала зи међу 
нај бо љи ма’; в. тишљер. 

понај го ри -а -е  ‘који је међу нај го ри -
ма’. – Видое био понај го ри ђак, ал је нако 
бијо очко пе ран. 

понај пре чи -а -е ‘који је међу нај бли -
жим, нај бли ски јим (рођа ци ма)’. – Ја сам 
вође, међу вама, понај пре чи и ја ћу ноћас 
да чувам меи та.  

понај так ши -а - е ‘који је међу нај ло -
ши ји ма’; в. стр же ви на. 

поне а чак -чка -о ‘сла ба шан, вере ти -
зан’. – Ма јес он вре дан, ал је још поне а -
чак за толи ки посо. 

поне дјо ник м ‘поне де љак’. – Доћи ћу 
у поне дјо ник ил уто р ник, нај ди ље у-срје -
ду, сем не дај Боже. – Чуо је ђедо да знаш 
д-избро иш до десет, а да-л знаш све дане 
у неђе љи, а онај јауд вели: знам и поче. – 
прво иде поне дјо ник, па уто р ник, ондај 
срје да, за њом четвр так, па петак, субо та 
и неђе ља; изр. побу са ни ~; в. бусе ња ти. 

поне о ко сан -сна -о ‘ино ко сан, мало -
бро јан, оску дан у бро ју чеља ди’. – Од 
некад поне о ко сне куће, Богу вала, нара -
сла нам сад згод на задру га.  
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пони же прил ‘ниско, доле’. – Доље, 
пони же од наши јег кућа, наи ћи ћеш на 
јед ну луку. 

пони зан -зна -о ‘поко ран, послу шан’. 
– Сви смо ђеду били пони зни, оно што он 
каже, то е за нас бијо закон. 

поно шај м ‘понос’. – Кад су дове ли 
мла ду, бија ше ко упис згод на, запје ва ше 
оне мла ђе енђе: о, наш бра ле, о наш поно -
ша је / доста смо се с тобом поно си ле / 
отсад с тобом и са нашом снај ком; ║ поно -
шљив -а -о ‘поно сан’. – Цела вами ли ја е 
била поно шљи ва на њега, није му било 
рав на. 

пону да об. мн, ж ‘поклон који се носи 
при посе ти боле сни ка’. – Куп де ми један 
ратлук за пону де, оћу д-идем Љепо са ви 
Бошко вој, нешто е побо ље ла. 

пону ди ти -им св ‘пру жи ти, послу жи -
ти’. – Пону ди ше ме с кое чим и да пијем и 
д-едем, ја се нећ как, ал не вре ди, нагна -
ше ме те ручак. 

поња ва ж ‘тка ни вуне ни покри вач’. – 
Ондак ти није било ови јег јор га на и ћеба -
ди ко-во сад, но су се чељад покри ва ла 
поња ва ма. 

поње ти (се) поне сем (се) св ‘поне ти’. 
– Пошли у сва то ве и поње ли даро ве и 
пече ног овна; ~ се ‘уобра зи ти се, оси ли -
ти се’. – Видиш, бла го баби, како е то грд -
но кад видиш како се она поње ла и оси -
ли ла, а ти буди сме р на: нит се куди кад је 
мука, нит се поне си кад ти је пота ман. 

поо бла чан -чна -о ‘дели мич но обла -
чан’. – Бија ше поо блач но кад смо пошли 
у воде ни цу, реко дај де да поће рам муше -
му, ако би уда ри ла киша да не бид не јазук 
д-оки сне жито. 

поо глад ње ти -ним св ‘при лич но 
оглад не ти’. – Бога ми бија смо добро поо -
глад ње ли. 

поо ди м мн ‘прва посе та роди те ља 
(зајед но с род би ном) уда тој кће ри’. – 
Ишли смо у прве шче и поо ди Љуби ни кад 
се уда ла; в. поде.  

поод мак ну ти поод мак нем св ‘при лич -
но одмак ну ти’. – И он ти је у поод ма клим 
годи на ма, крај њо е вре ме да се жени;  ║ 
поод ма ћи поод мак нем св ‘и с т о ’ . – Боље 
је да се ти, ћери, поод мак неш мено, ватру 
не тре ба при ми ца ти сла ми. 

поо ма ли ти -и св ‘знат но се сма њи ти, 
ско ро неста ти’. – Кад би тамо око Бла го -
ве сти, видим ја да е поо ма ли ло ране за 
сто ку, те поч нем да се раза би рам ко има 
сје на за про да ју. 

поо ра ти поо рем св ‘завр ши ти ора ње’. 
– Поо ра смо и повла чи смо њиву у Радо -
ви ни, овиг дана ћемо да сије мо. 

поор је ди ти поор је дим св ‘рет ко, сла -
бо роди ти’. – Бога ми шљи ве поор је ди ле, 
ове годи не, обра иг онај мраз про ље то -
шњи. 

поо ску дан -дна -о ‘при лич но оску дан, 
сиро ма шан’. – Бија смо ми ондак поо скуд -
ни, није има ло ко-во сад све га и сва че га, 
но смо мора ли да смо чи мо; в. при смо чи -
ти, ута њи ти. 

поо ста ри ти -им св ‘при лич но оста ри -
ти’. – Шта да ти кам: поо ста ри ли оба двое, 
једва габе ља ју, ал, вала Богу, не жале се 
да иг нешто боли. 

поо та њи ти поо та њим св ‘оси ро ма ши -
ти при лич но’. – Ето, спо ра ди тога се било 
поо та њи ло, што јес јес. 

поо ти ма ти -ам св ‘оте ти све, опле ни -
ти’. – Наи ђо ше они зло тво ри, поо ти ма ше 
и сто ку и све чега су се дова ти ли, дабог да 
им при ćе ло. 

поп попа м ‘све ште ник’. – Наш поп 
бата ли јо ико но стас, реко би је то њего ва 
прћи ја;  ║  попић -ића м дем од поп. – 
Дошо нам неки млад попић, виђе ће мо 
каки ће да бид не, да л ће да ради за наше 
спа се ње ил за њего во пече ње;  ║  попи на 
м пеј. – Бија ше  нека попи на у-Поже ги 
веле да е изго ни јо неке људе из-цркве што 
су чини ли мило сти њу, па га потље некол -
ко годи на мили цај ци ува ти ли како шве р -
цуе дро гу;  ║  попу зга ра м пеј ‘поп’. – 
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Ене ти на теле визији она попу зга ра што е 
уво ди јо оног црве но ка пи ћа у олтар. 

попа бир чи ти -им св пре ма пабир чи -
ти; в. зау вар, зоби ште, стр њак. 

попа ли ти попа лим св ‘саго ре ти, спа -
ли ти’. – Идок те попа лик врзи ну што сам 
зимус искр чи јо, згод но е бија гу ису ши ли 
мра зо ви и ветр о ви, горе ла ко луч. 

попа ну ти попа не св ‘пре кри ти’. – 
Бија ше по пла ни ни попа ну ло иње, а ја се 
наген то и пожу ри јо, сто ме вода попа ну ло. 

попа ра ж ‘јело од кува ног, обич но 
баја тог, хле ба уз дода так мле ка’; в. пога -
ча; ║ попа ри ца ж дем; в. пору ма ти. 

попар то си ти -им св ‘ста ви ти патос, 
попа то си ти’. – Мло го ми је згод но Миро -
слав Савин попар то си јо собу. – Нама кал -
кан на шта ли попар то шен, па смо горе 
трпа ли сје но и ондак зими само зба циш 
кроз шубер нани же, мили на јед на. 

попе гла ти попе глам св ‘испе гла ти’. – 
Обу че Мијо драг чисте пан то ло не и попе -
гла ну кошу љу. 

попе ња ти се попе њем се св – И Миле 
ти се ондак уз оне сту бе попе ње на кал -
кан и наку пи пуну кота ри цу јај ци; в. граб; 
║ попе ти се поп нем се ‘испе ти се, иза ћи 
на неко узви ше ње’. – Вели Или ја да је 
тамо чуо и ону: попе ла се крма ча на буву 
/ па је чешка ногом по трбу ву 

попи шма ни ти се -ишма ним се св 
‘пре до ми сли ти се, оду ста ти, поре ћи дого -
во ре но’. – Миц по миц, они се, кад виђе -
ше да он није баш у вин клу, попи шма ни -
ше. 

попла сти ти попла стим св прма пла -
сти ти; в. про ка па ти, суши ти. 

попла ши ти (се) -им (се) ‘упла ши ти 
(се)’. – Иди, сине, попла ши тице с њиве, 
нава ди ће се те ће нам поку пи ти ćеме. 

попле сти попле тем св 1. ‘завр ши ти 
пле те ње’. – Завр ши ла сам пле те ње само 
да попле тем рам флу и гото во; 2. ‘упле сти 
пру ће око коља’. – Знао е ђедо да попле те 
про шће да бид не ко сли ка; ║ попли та ти 

попли ћем несв ‘пра ви ти поплет на про -
шћу’. – Кад смо коље испо би ја ли, нако у 
пару: један кра ћи а један дуљи, ондак 
догна смо пру ће, те попли то смо до пред 
ноћ. – И Микош је бијо сви ко да попли ће 
про шће; в. испо би ја ти. 

поплет попле та м ‘упле те но пру ће на 
про шћу’. – Бога ми про по поплет, мора -
ће мо дого ди не да про мје ни мо пру шће (в. 
76/2, стр. 494). 

поплје сни ти поплје сни св ‘бити 
захва ћен дело ва њем пле сни, попле сни ви -
ти’. – Кад сло жи мо сир у чабар, мораш с 
вре ме на на вре ме да ски даш плје сан јел 
по вру поплје сни. 

попло ча ти попло чам св ‘поста ви ти 
пло че, покал др ми ти’. – Вала Богу, кад 
попло ча смо ста зу кроз авли ју, рато си ља -
смо се бла та.  

попљу ва ти попљу ем св а. ‘пљу ва њем 
ума за ти неког’. – При чо нам поп како е 
јед на баба у Руси ји узе ла наво ру од вла -
ди ке кои беше издо веру, кад је Лењин 
дошо на влас, и она пољу би крс, а попљуе 
вла ди ки руку; б. ‘нару жи ти, оцр ни ти’. – 
Вала га попљу ва пред оним наро дом, већа 
му казна не тре ба. 

попо ва ти -уем ‘држа ти при ди ку’. – 
Нашо мене он да попуе, реко би сам ја 
пао с кру шке.  

попо ди ћи -гнем св ‘мало поди ћи од 
земље’. – Смо та га чиле за кран глу и згод -
но га мено попо ди же па му вели: немо то 
да радиш да те не би ја поби јо у ову кал -
др му и то докле си ракљас (7: 71). 

попо нац -онца м бот ‘коров ска тра ва 
Con vol vu lus arven sis’. – Е овај попо нац по 
житу доди ја. 

попре ки / попр је ки -а -о ‘који је 
попре чан’; в. рука, ćеки ра, уда ри ти,  ║  
попре ко / попр је ко прил ‘пре чи цом’. – 
Немо д-иде те попр је ко, мло го е рђа ва ођа, 
брже ћете сти ћи нао ко ло; в. ајдуч ки, залаз, 
насу мич но, утр је ти; ║ попреч ке прил 
‘боч но, мало уко со’. – Имо бесне коње, 
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па кад иг пова та у вија кер и затег не диз-
ги не, а они газе попреч ке ко да су вило -
ви ти. 

попре сти попре те(м) св ‘пасти под 
про клет ство, при се сти’. – Како су ради -
ли нако су и доче ка ли: није им вре ђе ло 
гово ри ти да ће иг попре сти ђедо ва заму -
ка и да ће им при ćе сти све што су оте ли. 
– Попре ло га што е ото бра то во исе; в. 
при ćе сти. 

попре ће ра ти -ам св ‘мало пре те ра ти 
у нечем’. – Ако ћемо поште но гово ри ти, 
јеси мено попре ће ро, што јес, јес. 

попри ви ја ти -иви ја мо св ‘исто вре ме -
но при ви ја ти’. – Кад су кре ну ли доље низ 
брдо, попри ви ја ше вин то ве на коли ма, а 
папу чи це, кад при ље го ше на шине, поче -
ше да шкри пе, реко би уда ра ју штру мен -
ти; ║ попри ви ти -јем св ‘мало при ви ти’. 
– Попри ви мено тај шав, ал немо да пре -
ће раш. 

попри ле ћи -илег нем св пре ма при ле -
ћи; в. отки ва ти. 

попри мак ну ти (се) -имак нем (се) св 
‘мало се при бли жи ти’; в. зве ка, поли па -
ти; ║  попри ма ћи (се) -акнем (се) св 
‘и с т о ’ . – Кад виђек ону гужву, и ја се 
мено попри ма кок да чуем шта збо ре. 

попри тег ну ти -итег нем св ‘мало при -
тег ну ти’. – Попри тег ни колан још мено.  

поприт ка ти -ам св ‘испо би ја ти прит -
ке за бора ни ју’. – Потач ка смо патли џа не 
и поприт ка смо бура ни ју. 

попри ча ти  -ам св  ‘побо сти прит ке’; 
в. при ча ти. 

попри ча ти попри чам св ‘пораз го ва -
ра ти с неким’. – Кад гој су Жар ко и Мило -
рад пола га ли сто ци, наро чи то пред-ноћ, 
они се оду пру о виле и, нако пре ко-про -
шћа, попри ча ју о кое че му, а потље исто 
то ради ли Саво и Вла де. 

попр је ча ти (се) попр је ча (се) св ‘укр -
сти ти се, попре чи ти се’. – Бија ше род на 
годи на па се попр је ча ли муру зи ко ступ -

ци, не мош ласно да про ђеш кроз њиву; ║ 
попр је чи ти попр је чим св 1. ‘поћи, кре -
ну ти пре чи цом’; в. замал, нађа во ла; 2. 
‘напра ви ти пре пре ку, пре пре чи ти’. – 
Попр је чи јед ну мот ку на бога зу да не изи -
ђу кра ве у-жито. 

попр о ћи попр о ђе св ‘про ћи, после 
изве сног вре ме на, тек пошто се про ђе’. – 
Ан попр о ђу Мла ден ци, ваља да се сије 
жито и кое шта.  – Кад је попр о шо Божић, 
обру се Обрад и Миле у Козо вој кава ни и 
онда неко џар не како е Обрад рани јо тице 
на Бад њи дан (7: 130); в. отки ва ти. 

попр ска ти попр скам св ‘покро пи ти 
воће, лозу’. – Ми зими попр ска мо воће 
кре о за ном, па се дебла и гра не очи сте, 
ниђе нема мао ви не, лиша ја ил мај чега. 

попру жа ти попру жам несв пре ма 
попру жи ти; в. пућ ка ра ти;  ║  попру жи -
ти -им св ‘дати мало, уде ли ти’. – Севап 
ти је попру жи ти сиро ма шку, то ти Бог 
накна ди тро стру ко, ал знаш како е каза -
но: да не зна леви ца шта дае десни ца; в. 
богаљ, сиро тан. 

попу пу ља ти -а св пре ма пупу ља ти. – 
Попу пу ља ло поне ко дрво ија ко е још сни -
јег на осој ним стра на ма.  

попут ни на -ине ж ‘хра на и пиће за 
пут’. – Кад су ови наши ишли у Банат 
јесе ни да беру жито, ми им спре ми мо 
попут ни не, натр па мо у биса ге сла ни не, 
бје лог мрса, лука и кое шта.  

попу шти ти -и(м) св 1. ‘ола ба ви ти оно 
што је затег ну то’. – Попу шти каиш за јед -
ну рупи цу, мло го си се сте го, забо ље ће те 
трбу; 2. ‘сни зи ти цену при погод би’. – 
Зате го цену кра ви, једва мено попу шти; 
3. ‘сми ри ти рас пра ву, убла жи ти спор’. – 
Никад немој, бла го ђеду, да бид неш задр -
вен, но згод но реци, а ако није вај де ти 
попу шти јел је каза но да памет ни ји попу -
шта; 4. ‘ото пли ти, оју жи ти’. – Добро се 
избо ри смо зимус с ноли ким мра зо ви ма, 
сад смо на коњу кад је вако попу шти ло; ║ 
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попу шта ти попу шта(м) несв – Не може -
мо ми њима целог вје ка попу шта ти, дад -
неш му прс, он би да смо та целу шаку. 

пора ди ти пора дим св ‘ота ра си ти, ура -
ди ти’. – Нисмо још све пора ди ли, ал ако 
Бог да лjепијег дана, сти ћи ћемо. 

пора до ва ти се -ујем се св ‘обра до ва -
ти се’. – Дове че ће наш син ко да дове де 
ђевој ку, дођ те да се зај но пора ду е мо и пје -
смом доче ка мо нашу буду ћу снај ку. 

пора ни је прил ‘мало рани је’. – Дођо -
смо ми у суд мено пора ни је него што 
пише у пози ву, боље при че ка ти но одоц -
ни ти. 

пора ни ти -им св ‘уста ти рано’. – Те 
годи не обе ћа тајо да пове де мене и Сава, 
на Бад њи дан, да ćече мо бад њак и ми ти 
пора ни мо у цик зоре пуни сре ће. 

пора сан -сна -о ‘висок, кру пан за свој 
узраст’. – Пора сан ти син не било му уро ка. 

порас ту ра ти се -асту ра мо се св ‘раз -
и ћи се’. – Ђеца јој се порас ту ра ла по бје -
лом свје ту, а она пусни ца оста сама па 
само погле да да л ће кое да бане очи пра -
зни ка. 

пор ђав пор ђа ва -о ‘сла ба шан, при лич -
но рђав’. – Шћа ди јак да јој купим оно 
сјен це, ал видим да е пор ђа во, ста ро ко -
сно, не вре ди ниче му; в. ста ро ко сно. 

поре бар ке прил ‘боч но’. – Уска она 
вра тан ца, не мош ласно д-иза ђеш сем 
поре бар ке. 

поре дак -тка м ‘ред’. – И у-шта ли се 
зна поре дак, а камо ли у-кући. 

поре зник м ‘уби рач поре за’. – И дођу 
ти њему, сиро мау, поре зни ци и одве до ше 
једи ну кра ви цу што е имо. 

поре ћи порек нем св ‘пога зи ти реч, 
попи шма ни ти се (в.)’. – Бија гу се здо го -
во ри ли  и за цену и за рок, ал он после 
некол ко дана врд ну, реко па поре ко. 

пори ва ти (се) -ам (се) ‘погу ра ти (се)’. 
– И они ти се туј нак пори ва ју и у том 

рива њу про ло ме про шће. – Пори вај ту 
дво ко ли цу тамо у-лад. 

пори ми ти се пори мим се св ‘одро ди -
ти се, пре ве ри ти, пока то ли чи ти се’. – При -
чо ђеду његов рат ни друг да се цео тај 
крај тамо у Рват ској ондак пори ми јо и 
напу шти јо веру пра ђе дов ску само зато 
што су има ли вла ди ку кои је про до веру 
за вече ру и душу пре до ђаво лу и потље 
су ти та наша раз бра ћа кла ла срп ску ђецу 
и баца ла у јаме ти не.  

пор је дак -тка -о ‘при лич но редак’. – 
Нешто ти порје дак овај пасуљ.  – Жито 
ти је добро, модри се, ал ми се чини да е 
порет ко и да е могло и чешћи да бид не; ║ 
пор јет ко прил. – Ово ти порет ко никло: 
јеси л ште ђо ćеме ил га тице оре ди ле?  

пор је ча ти се пор је чам се св ‘спо реч -
ка ти се, поспо ри ти се’. – Они ти се згод -
но око оне међе пор је ча ше, да не наи ђе 
ђедо да иг поса ве туе, они се сва ди ше; 
║пор је чи ти се пор је чим се св ‘и с т о ’ . – 
Туј нак се они мено пор је чи ше, ал се брзо 
сми ри ше; ║ пореч ка ти се -ам се св 
‘и с т о ’ . – Кад су попи ли поне ку, они се 
пореч ка ју, мало е вали ло да се зава де. 

пор кет -ета м ‘дебљи мате ри јал за 
доњи веш’. – Саши ла сам ђеци за-зиму 
веш од пор ке та и шај ка не пан то ло не. 

поро би ти поро бим св 1. ‘зло у по тре -
би ти неког ко је у тешком поло жа ју’. – 
Ува ти јо му вур сат те га поро би јо, весел -
ни ка, рмба чи код њега дани ма еда би му 
оду жи јо дуг; 2. ‘заду жи ти неког добро -
том’. – Е не могу му ту добр о ту забо ра -
ви ти никад, згод но ме поро био док сам 
жив.  

поро ди ља ж ‘жена која се тек поро -
ди ла’. – Вала Богу има мо дви је поро ди -
ље у-кући, нек су нам живе и здра ве. 

поро дје ва ти се -ају се ‘рађа ти се’. – 
Кад им се поро дје ва ло свиг десе то ро ђеце, 
он оста не и диље да спа ва у ваја ту, а Дра -
ги ња се пре се ли у кућу код ђеце, реши ли 
да туре тач ку: веле – доста е у Бож јој 
руци. 
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поро та ж ‘лаи ци у суђе њу’. – Он ти је 
годи на ма бијо порот ник у гуч ком суду, 
тамо ти поред суди је Мар ти ћа у поро ти 
била још дво и ца. 

порот ник м ‘члан поро те, лаик који 
уче ству је  у суђе њу’. – Овај наш сво јак 
ти је мло го годи на бијо порот ник у Гу-
чи, зва ли га сеља ни суди ја, а он се беја ги 
љут ко. 

пор та ж ‘цркве но дво ри ште’.– Кад 
бид не сабор о Малој Госпо ји ни, ондак се 
напу ни горач ка пор та наро да па по три 
кола игра ју. 

пор ти кла ж ‘тка ни на која се деци 
везу је око вра та’. – Кад ђеца једу, ми им 
веже мо пор ти кле да се не поли па ју. 

поруб м ‘опши ве ни крај тка ни не’. – 
Кад сам шила крпе за судо ве, ја им наре -
дим поруб да се не оси па ју кон чи ћи; ║ 
поруп чић м дем; в. каћун. 

пору би ти пору бим св пре ма руби ти. 
– Пору би ми, тако ти Бога, ове груд ња че, 
да ми се не оси па ју; ║ пору бљи ва ти пору -
бљу ем несв ‘опши ва ти иви цу тка ни не’. – 
И  тако ти ја нау чим да ште пу ем, и да 
кви р цам и да пору бљу ем. 

пору га ти пору гам св ‘осра мо ти ти’. – 
Ко гођ је ради јо нешто неча сно пору го е 
лице свое и наву ко ругло на кућу сво ју; ║ 
пору ги ва ти -угу ем несв ‘сра мо ти ти’. – 
Сеља ци се пору ги ва ли оном калу ђе ру 
Јова ну што е, пре ко три јес годи на, живљо 
горе у пећи ни и моли јо се Богу, и виђи 
шта су доче ка ли: све им оста ну ло пусто. 
– Није он бри но што е биво пору ги ван и 
исми ја ван, он је гле до сво ја посла и ради -
јо часно и поште но. 

пору ђе ти пору ди св ‘пору ме не ти (о 
пече њу)’. – Кад пече мо пога чу ил пиле у 
вру ни, пази мо да на вре ме, чим пору ди, 
окре не мо плек да доби је јед на чи ту боју 
са сви ју стра на. 

пору жње ти -ним св ‘поста ти ружан’. 
– Човек мож да пору жни само од зла и 
пако сти. 

пору ко ве да ти -ам св пре ма руко ве да -
ти; в. жетва. 

пору ма ти пору мам св пре ма рума ти. 
– Пору мај, бла го баби, ову попа ри цу. 

пору ме ње ти -им ‘поцр ве не ти, зацр ве -
не ти се’. – Пита он њу да л би се уда ла за 
њега, а она пору ме ње ко крв, па вели: 
мораш да питаш мое, како они кажу. 

пору ши ти -им св ‘сру ши ти’. – Морам 
да пору шим ону ста ру коша ру и да наре -
дим нову и већу; в. поста нак; ~ се ‘обу ћи 
црни ну у знак жало сти за покој ни ком’. – 
Кад  је  мој  све кар  умро,  сви смо се по-
ру ши ли до годи шњи це, а ђеца до четре -
сни це. 

поцвати се -а се ‘одме ри ти сна гу и 
вешти ну у рва њу’. – Сре тен ти је бијо нај -
бо љи од сви југ кад се поцва, вољ ти у 
руке, вољ ти у коштац, није му има ла рав -
на од Јели це до Бели це. 

пос[т] поста м ‘уздр жа ва ње од мрсних 
јела, пост’. – Наша кућа е одвај кад држа -
ла пос у сва чети ри поста и у вре ме мрсни -
не сре дом и пет ком јел је баба стал но сето -
ва ла: пости, вели, кад се пости, да не би 
пости јо кад се мрси; пости пости ју м мн 
‘пост’. – Кад насту пе пости, ондак се 
чељад пола ко спре ма ју за при чес. 

поса ве то ва ти -уем св ‘поу чи ти, дати 
добар савет’. – Оти ђи ти, сине, код ђеда 
те се поса ве туј ш њим око тога шта би 
било нај бо ље. 

посаг ну ти се посаг нем се св ‘мало се 
сагну ти’; в. висок. 

посак поска м ‘посни дани’. – Кад 
про ђе посак, онда ћемо да зако ље мо јед -
ног ћура на.  

посва ђа ти (се) -ам (се) ‘поре ме ти ти 
одно се, уне ти злу крв’. – Гле дај да нека ко 
изгла диш ствар, немо слу чај но да се 
посва ђа те, то е гро та. – Она абро но ша би 
посва ђа ла два ока у гла ви. 

посва ја ти посва јам несв ‘усва ја ти’. – 
Немо ти мене посва ја ти назор, нисам ја 
недо та ван нит ми тре ба ста ра оц, ија ко сам 
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сиро че, Бог ми дао разум; ║ посво и ти 
посво им св ‘усво ји ти, узе ти под свое’. – 
Раде и Нов ка бија гу посво и ли Дра га на и 
живљо с њиним кућа ни ма до пуно ље ства. 

посвој че -ета с ‘усво је но дете’.– Бран -
ко ти је посвој че, њега су Јездо и Дарин -
ка узе ли из бол ни це, мај ка га роди ла и 
оста ви ла. 

посе би це прил ‘пона о соб, посеб но’. – 
Иду јед но за дру гим посе би це, ко да нису 
човек и жена, мора да су се нешто поџа -
па ли. 

поси ја ти -јем св ‘посе ја ти’. – Поште -
но ради и не бој се јел је каза но како поси -
јеш нако ћеш пожње ти. 

поси ли ти -им св ‘оја ча ти и поста ти 
сво је глав, непо слу шан’; в. оши ну ти; ~ се 
-им се св ‘поста ти силан или то уми сли -
ти’. – Ан се здом ча ли вла сти, поси ли ли 
се, а не зна ду пусни ци да Бог није у сили 
но у прав ди. 

посил ни -ог арх ‘вој ник који пра ти и 
послу жу је офи ци ра’. – Он ти је бијо 
посил ни код ђене ра ла, вољо га ђене рал ко 
сина. 

поси ров -а -о ‘непот пу но осу шен’; в. 
раз ба ца ти. 

поси са ти поси сам св ‘иси са ти до кра -
ја’. – Ово теле оја ча ло, поси са сво млје ко 
и ондак поч не да туче кра ву у виме, морам 
да бид нем туј на да га затво рим у кочаг 
кад подои. – Онај мозго ња мисли то да е 
поси со сва зна ња овог свје та, а не зна ни 
дви је уна крс. 

поска ка ти поска чу св ‘поу ста ја ти 
брзо’. – Кад наи ђе ђедо са ста рим кумом, 
ми поска ка смо и поче смо им при ла зи ти 
к-руци; ║ поско чи ти поско чим св ‘ско чи -
ти у месту, одско чи ти’. – Запје во он њој -
зи ону: »Играј, мала, па поско чи«, а она 
се пости ђе ла и зару ме ње ла ко бул ка.   

поскло ни ти се поскло ним се св ‘мало 
се скло ни ти са стра не’. – Кад видиш да 
неко запо ђе не сва ђу, ти се мено поскло -
ни, бла го ђеду, јел ту мож д-изби је нека 

буда ла шти ња, па д-идеш после да ćедо -
чиш по судо ви ма, не тре ба ти то, имаш 
памет ни ја посла; в. гла ве ши на. 

поскок поско ка м зоол ‘отров на зми ја 
Vipe ra amodytes’. – Поскок је мло го опа -
сна зми ју ри на, кога она печи, дале ко било, 
тај не пре ко стае.  

посла так -тка м ‘поклон упу ћен 
неком’. – Поњо ја онај посла так у зем би -
љу и заждим по оној цико ви ни пре ко 
Макви не и чуем како пуца церић (7: 105).  

посла ти пошљем св ‘упу ти ти (пошиљ -
ку)’. – Посла ли ми мои писмо и сли ку са 
свад бе код ујка.  

[после] прил в. врд ну ти, поскло ни ти 
се; ║ потље / потљен прил ‘и с т о ’ . – 
Доњо им потље пуне бучу ке јар ме коју е 
мено поква сио и посо но. – Води рачун 
како живиш јел потље смр ти пока ја ња 
нема, бла го мене. – Кад је доби јо шамар -
чи ну, потљен га више није зеба во.  

после ник -ика м ‘неко ко се бави по-
слом, зана том, рад ник’. – Има, вала Богу, 
доста после ни ка који часно и поште но 
једу љеб насу шни, а има, доправ де, и 
џабо ље ба ро ша.  

послу га ж ‘чељад која послу жу ју 
госте’. – Јес бијо спре ми јо дома ћин ску 
свад бу за при мер, а имо е и послу гу не 
мож бити боља. 

[послужавник] м. – Купи ла сам за-
сла ву нов послу жав ник, мло го зго дан. 

послу жи ти послу жим св ‘уго сти ти, 
поча сти ти госте’. – Послу жи ше нас све 
ред но: шећер, воду, каву, раки ју па потље 
поста ви ше ручак. 

послу ша ти -ам св пре ма слу ша ти. – 
Послу шај ти, бла го мене, шта ти чича 
каже, он је човек учен и про шо у живо ту 
мло ге шко ле; ║ послу шки ва ти -ушки вам 
итер пре ма послу шну ти. – Ја ишла тамо, 
нешто послу шки ва ла, све сам слу ша ла; ║  
послу шну ти -нем св ‘учи ни ти нешто брзо 
(по нало гу ста ри јег)’. – Ан јој баба рече, 
она одма ско чи да послу шне; ║ послу ша -
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ње с ‘извр ша ва ње оба ве зе, доби ве ног 
задат ка’. – Да би човек мого да води ćутра 
кућу, мора нај пр во да се учи послу ша њу. 

послу шник м ‘послу шан пода ник, 
слу га’. –  Он ти је бијо послу шник сва -
ком ко гој дође на влас. 

посмр че -ета с ‘дете које се роди после 
оче ве смр ти’. – Перу ни ка Дра ги ће ва е 
има ла пе-шесто ро ђеце кад је весе ли Дра -
гић поги но, а потље некол ко месе ци се 
роди јо Мило и ца коно посмр че, и ет они 
њего ви крв ни ци про ве до ше живот на 
роби ји, а Мило и ца пора сте и еве ти га и 
он саде матор човек, има уну чад. 

посо посла м; в. позна ва ти, пому сти; 
║ послић -ића м дем ‘мали, ситан посао’. 
– Нашло неки послић и оста ло доље у 
Чач ку; ║ посли чак -чка м дем ‘и с т о ’ . – 
Одем ја код њега и упи там га да л има 
каки било посли чак за ово мое дје те, а он 
ми вели: ти си часан човек, за твое дјете 
има посла; в. пре трг ну ти.  

посо ли ти посо лим св пре ма соли ти. 
– Кад се месо спре ма за суше ње, тре ба 
добро да се посо ли; ║ посо ну ти посо нем 
св дем ‘прсну ти сољу, мало посо ли ти’. – 
Са-ће мај ка да вам дода сала ту само да 
мено поу љим и посо нем. 

поспа да ти -а св пре ма спа да ти. – 
Поспа до поплет с про шћа, поспа да ли 
обру че ви с каца, све се скљо ка ло ко да 
ниђе нико жив нема. 

поспје шан -шна -о ‘вре дан, мар љив’. 
– Јес Игру тин пома ли човек, ал поспје -
шан, не мош у три села наћи тако вред -
ног чове ка. 

посре ћи ти се -и се св ‘иза ћи на добро, 
на срећ но’. – Посре ћи се твој спро во да -
џи лук, узе ше се, доби ше ђечи цу, вала 
Богу. 

поср ка ти поср чем св ‘поје сти теч но 
јело’. – Поср ка ше ђеца каши ка ма оно 
утро ше но млје ко сла ђе од шеће ра; в. гат -
њак. 

поср ну ти поср нем св ‘неспрет но 
корак ну ти, спо та ћи се’. – Кад смо кре ну -

ли нани же, Вили ман поср ну, умал не-
паде; ║ поср ћа ти -ем несв ‘спо ти ца ти се, 
поср та ти’. – Паде леде на киша и ми ти 
поч не мо поср ћа ти и пада ти, реко би смо 
пија ни. 

поста ва ж 1. ‘посу да у коју се сли ва 
раки ја при пече њу, капа ли ца’.  – Добра 
ти раки ја, кол ко си ћеро од каза на, а он 
му вели, нисам мло го, туј до поста ве; 2. 
‘уну тра шња тка ни на на оде ћи’. – Купи јо 
сам тати штов и поста ву да му Раде саши -
је одје ло, д-има сто е ће, кад пође на свад -
бу ил тако неђе. 

поста ви ти -им св ‘сер ви ра ти’. – Кад 
одне сем јело рад ни ци ма у поље, ми доље 
про стре мо чар шов и поста ви мо ручак туј 
на тра ви; ║ поста вља ти -ам несв. – Пос-
та вљај те  ви  ручак док ми попи је мо по 
раки ју.   

поста нак -анка м ‘наста нак, поја ва’. 
– Про шло е пре ко две ста годи на од 
постан ка цркве у Гора чи ћи ма и досад се 
народ моли јо пред ико но ста сом кои поди -
го ше наши пра о ци и сад ова попу зга ра 
нашо да га пору ши, буди бок сна ма, баш 
ће да се усре ћи; ║  поста ње с ‘наста ја ње, 
ства ра ње’ – Наша кућа е од поста ња сла -
ви ла Све тог Нико лу, а наш отац је у вој -
сци кри ју ћи носи јо њего ву ико ни цу. 

поста ра ти се поста рам се св ‘потру -
ди ти се око нече га’. – Поста рај се мено 
око сто ке док се ја не вра тим. 

постат ж ‘део њиве који се зау зме када 
се жање или копа’. – Земај ле се није сија -
ло у врсте но под моти ку ил на сач му и 
ондак, кад се око па ва, свак зау зме постат 
и ћера. 

поста ти -нем св ‘наста ти’. – Ђед је 
гово рио да зло није поста ло јуче. – Кад је 
Петру поги но отац, он је посто дома ћин 
– а имо два нес годи на.  

посте ља ж ‘лежај, кре вет’. – Откад је 
баба пала на посте љу, није се више шала -
ка ла нако ко рани је. 
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посте љи ца ж в. поме ти на, кошу љи -
ца. – Иди, сине, зако пај посте љи цу у 
ђубре, да е керад не вучу по путу.  

постиг ну ти -нем св ‘пости ћи’. – Кад 
се човек стал но тру ди из дана у дан, не 
мож ништа да му се отме, све ће постиг -
ну ти, с Бож јом помо ћи, јел, што вико 
неки, у сре ћу се узда луд, а паме тан у свој 
труд; ║ пости ћи -гнем св. – Не може се 
све пости ћи, ал није сра мо та нешто макар 
поку ша ти; ║ пости за ти -жем несв пре ма 
пости ћи, постиг ну ти. – Ко није про бо 
није ни пости зо; ║ постиг ну ће с ‘учи нак, 
теко ви на’. – Наш ђедо нам, туде покрај 
ватре, у при ча ма одне ка ле изво ђа ше наше 
пра ђе до ве и њине житељ ске зго де и незго -
де, радо сти и туге, при до бит ке и јазу ке, 
постиг ну ћа и муке (7 : 224). 

пости ђе ти се -дим се св ‘пости де ти 
се’. – Пости ђо се кад му се то деси ло, није 
смео ласно д-изи ђе међу-људе, а неко би 
се с тим дичи јо, знаш како вика ше баба: 
чега се паме тан сти ди, оним се буда ла 
поно си. 

пости ца ти -чем несв ‘наго ва ра ти, под -
сти ца ти на нешто’. – Немо да га пости -
чеш, нек сам мућ не сво јом гла вом.   

посто ја ти -им несв ‘бити, егзи сти ра -
ти’. – Ми вође посто ји мо од пам ти вје ка. 

посто ја ти -им несв ‘крат ко се задр жа -
ти на неком месту’. – Постој де ти туј нак 
док ја доне сем нешто из подру ма. 

постој би на ж ‘зави чај, место рође ња, 
поре кла’. – Е то е, син ко, наша ђедо ви на 
и наша постој би на, то се у срцу носи до 
гро ба. 

постра да ти постра дам св ‘настра да -
ти, лоше се про ве сти’. – Мло го пута су 
наши пре ци постра да ли за веру и ми смо 
дужни да то пошту е мо и сачу ва мо, па 
макар нас били и мучи ли јел сва ка е мука 
за вре ме на, а сра мо та довје ка. – Никад се, 
бла го  ђеду не кори сти силом, знаш како 
е каза но: ко нож вади од ножа ће постра -
да ти. 

постриг м ‘вуна од првог шиша ња ова -
ца, јаг ња ди’. – Постриг смо опре ли и од 
тог смо пле ле чара пе. 

постри зи на ж ‘вуна лошег ква ли те та 
остри же на с доњег дела овчи јег тела’. – 
Ја ову постри зи ну не саста вљам с дру гом 
вуном. 

посу ља ти се посу љам се св пре ма 
суља ти се. – Посу ља ла се стри на и бап -
ну ла кол ко е дугач ка; в. ошљи га ти се; ║ 
посуљ ки ва ти (се) -уљку ем (се) несв 
‘пома ло се суља ти, кли за ти’. – Тра па у 
оним њего вим тра ља ма и све неке јаде 
посуљ куе; ║ посуљ ну ти се -ем се св ‘мало 
се посу ља ти, окли зну ти се’. – Посуљ ну 
се баба н-оној мокрој тра ви, би ме стра 
да се не скца. 

посу ста ја ти -ем несв ‘губи ти сна гу, 
зама ри ти се’. – Немо да посу ста еш, бла го 
мене, живот мора д-иде диље, само 
напред; ║ посу ста ти -нем св ‘кло ну ти, 
зане мо ћа ти, демо ра ли са ти се’. – Он, 
весел ник, у оној нево љи посу сто и без ма -
ло диго руке од све га. 

посу ти (се) поспем (се) св ‘изру чи ти, 
изли ти на себе’. – Ондак ти ми угри је мо 
воде у бакра чу, па неђе ђе је закло ни то 
поспе мо јед но дру го, те се тако оку па мо; 
~ пепе лом ‘само по ни жа ва ти се’. – Он ти 
се, кад гој загу сти, поспе пепе лом, све оно 
што е испљу во поли же. 

поćе да ти -ају св ‘посе да ти’. – Ан су 
поćе да ли, поче ше да комен ди ја ју; ║ поćе -
ђе ти -дим несв ‘седе ти мало у дру штву’. 
– Није он дан гу би јо никад, пође кад поćе -
ди мено с нама и оде сво им послом. 

поćек поćе ка м ‘уто вље на сви ња која 
се коље у јесен’. – Ово трое сви ња рани -
мо за поćек. 

поćе ка ра ж ‘свињ че уто вље но за кла -
ње’. – Она поćе ка ра пре вр ну ла кори то, ко 
да зна да е дошла до ножа. 

поćе ло с ‘посе ло, вечер ња седељ ка’. – 
Нема више пре ла и поćе ла ко земај ле. 
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поćе ћи -чем св ‘посе ћи’. – Ви сте ова 
дрва поćе кли, а није вам шумар ишче ки -
ћо, дабог да да вам не стиг не позив за суд. 

поćе чи ти -им несв ‘кла ти рање ни ке, 
спре ма ти месо за зим ни цу’. – Тамо кра ем 
новем бра ћемо да поćе чи мо. 

пота ба ти -ам св ‘пога зи ти’. – Вели 
баба ђеду: кад јед но од нас-двое умре, ја 
ћу ти пота ба ти и побу се ња ти гроб на 
побу са ни поне дјо ник. 

пота ва ни ти -им св ‘ста ви ти даске пре -
ко гре да на тава ни ци’. – Наш кал кан је 
пота ва њен  и  горе нак  се диже сје но и 
кад тре ба  кроз шубер се зба ци пра во у 
шта лу. 

пота ја ж ‘при та је ност’; в. пре да ни ти; 
║ потај но прил ‘кри шом, у тај но сти’. – 
Они су ти се потај но беге ни са ли, дуго се 
није зна ло. 

пота ман прил ‘све како тре ба’. – Вика -
ше ђедо: ако ти је све пота ман, уба ци 
ками чак у обу ћу да те жуља, да се не оси -
лиш.  

пота ма ни ти -ама ним св ‘уни шти ти, 
затре ти’. – Док не изми сли ше пепе ин, 
нисмо могли ласно да пота ма ни мо буве. 
– Рани је је било зече ва и фаза на пуно 
поље, сад ниђе јед ног, све лов ци пота ма -
ни ше. 

пота нак -нка -о 1. ‘доста танак, тану -
шан’. – Нашо неђе пота нак опла вак па се 
пошта па ко ђедо; 2. ‘сиро ма шан, оску дан’. 
– Бија смо онда потан ки, једва смо саста -
вља ли крај с кра јом; ║ потан ко прил 
‘оскуд но’. – Живље ло се потан ко, оти ма -
ли зло тво ри и црно испод нок та.  

пота па ти пота пам несв ‘при пре ма ти 
коно пљу за трље ње ста вља њем у мочи -
ло’. – Ми смо ондак пота па ли коно пље у 
мочи ло да се кисе ли, потље се суши и 
трли; ║ пото пи ти пото пим св ‘загњу ри ти 
у воду’. – Ондак ти се веш пото пи у цјеђ 
да се кисе ли, па се пре тр ља и носи у поток 
на кошу ља ри да се испи ра пра кља чом на 
пери лу. 

потач ка ти -ам св ‘поби ти тач ке, кочи -
ће за пара дајз’. – Мора док да потач кам 
патли џа не, тре ба да се пове жу, цве та ли 
мло го добро; в. про че вље. 

потврд -а -о 1. ‘при лич но тврд’. – 
Мисли ли су да ће га лако сло ми ти, али су 
после виђе ли да је он ипак потврд. – Не 
вре ди се мучи ти, потвр до за копа ње, мора 
да се чек не киша, ако Бог да; изр. ~ на 
уве ти ма ‘наглув’. – Ја сам ти потврд на 
ово лево уво, касти при глув на њега, да 
не поми слиш да сам од они јег што на  јед -
но уво чују а на дру го испу ште. – Бија ше 
Миле Мар ко вић потврд на уве ти ма, није 
бијо начи сто глув ал згод но при глув; в. 
кре штав, бозна; 2. ‘шкрт, твр ди ца’. – Зна -
ло се да е потврд и да његов динар два 
вола вучу. 

поте га лац -лца м а. ‘добар рад ник, 
који хоће да зап не, потег не’. – И он се, 
вала Богу, потре вио поте га лац, све зна 
шта тре ба и све види на вре ме, има око 
соко ло во; б. ‘коњ који добро вуче’. – Над 
Жар ко вим зека ном нема бољег поте гал ца 
у Дра га че ву. 

потег ну ти потег нем св 1. ‘пову ћи, 
затег ну ти’. – Потег ни де гор њи крај мено 
к себе; 2. ‘упу сти ти се у тежак посао’. – 
Он је и вољо и мого да потег не и да све 
ура ди како Бог милуе; 3. ‘попи ти »гутљај 
више« алко хо ла’. – Није био бекри ја, ал 
је пође кад знао да потег не; ║ поте за ти 
поте жем несв. ‘подизати’. – Поче он поте -
за ти,  ја му велим немо сам мло го е тешко, 
иски ла ви ћеш. 

поте жак -шка -о ‘који је веће тежи не, 
при лич но тежак’. – Поте жак је тај сноп и 
за мене, а јад но ти за дје те; ║ поте шко 
прил ‘при лич но тешко’. – Поте шко е то 
за њега, још је он вере ти зан.   

поте зни ца ж ‘полу га на трак то ру који 
слу жи за каче ње и ноше ње при кљу ча ка’. 
– Додај де ми, дје те, поте зни цу и да ми 
помо жеш зака чи ти плу го ве. 
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поте кар прил ‘поно во, дру ги пут’. – 
Док се Јован није поте кар оже ни јо кад је 
јад на Бран ка умр ла, Перо био кода нас. 

поте па ти -ам св ‘с љуба вљу се обра -
ти ти (об. дете ту)’. – Баба е зна ла и да поте -
па »Миле, баби но пиле«, ал и да потра жи 
онај пру тић на шиво ње ру. 

потес м ‘земљи ште које је вла сни штво 
више лица’. – Наше њиве су ти биле у 
јед ном поте су у Радо ви ни, све јед на до-
дру ге,  одо згор  од Чер го ви шта па све 
доље до  Мар ко ви ћа  пото ка и она мо до 
Јасе ња. 

поте шко ћа -оће ж ‘непри ли ка, малер, 
незго да’. – Све ти је нека ко било скоп ча -
но с поте шко ћа ма, ал што човек може, то 
не може ни мрав, ни тица. 

потип ко прил ‘при лич но спо ро, пола -
ко’. – Ради мо потип ко откад зађо смо у 
годи не, ал јопет не ста е мо ниђе ко вода;  
в. окру ни ти. 

поти ра ти -ем св ‘риба ти, купи ти вла -
гу с пода’. – Еве поти рем пар тос и ома ћу 
да до[ђе]м; ║ потр ти св потрем ‘очи сти -
ти, опра ти, ори ба ти’. – Потри, ћеро, пар -
тос у соби и очи сти про зо ре. – И ми ти 
потр ли пар тос по код ни ци ма меда да 
лижеш кад наи ђе десе тар Фадиљ и вели 
»остав, поно во«, а Сви лар му вели: Раз у -
мем, дру же десе та ре, но дозво ли ми да 
те питам знаш ли ти ону при чу о мами и 
куци, овај вели не знам, кажи како иде, а 
Сви лар му каже: иде вако – »јебо ти пас 
матер«.  

потје сан -сна -о ‘узан, сужен’; в. жуљ. 
потка ж ‘нити које се чун ком или 

балу ком про вла че попре ко у осно ву при 
тка њу’. – Потку сам овар ба ла оно мад код  
Лепе  у  Чач ку. – Кад нави је мо осно ву, 
онда чун ком про ме ће мо потку и брдом 
саби ја мо.  

пот ка за ти пот ка жем св ‘ода ти, откри -
ти тај ну’. – Пот ка зо иг и одма иг оће ра ли 
у апс; ║ пот ка зи ва ти -ази вам / -азу ем несв 

‘шпи ју ни ра ти’. – Зна ла рђа једи но да лаже 
и пот ка зуе поште не људе. 

пот ка зи вач -ача м ‘доу шник, денун -
ци јант’. – Оно ти се лиза ло с оним ништа -
ци ма и  бијо им пот ка зи вач, пањ ко људе 
и за оно што јес и што није. 

пот ка ја ри ти -им св а. ‘при кр пи ти, 
попра ви ти’. – Морам мено да пот ка ја рим 
јасле, мло го ми сје на сто ка про си па; б. 
‘окре пи ти’; в. напој. 

пот кај ло ва ти -уем св ‘ста ви ти кај лу, 
учвр сти ти кли ном’. – Зими кле па ва мо, 
оштри мо, пот кај лу е мо све алат ке док смо 
при до ко ни ји, кад гра не про ље ће, да бид -
не све азу р но и спрем но за посо. – Све 
сам алат ке кле по и пот кај ло во, кад гра не 
про ле ће, нек је азу р но. 

пот ки ва ти пот ки вам несв 1. ‘ста вља -
ти пот ков (коњи ма, воло ви ма)’. – Ми смо 
коње пот ки ва ли на Шљи ва њу; 2. ‘попра -
вља ти, уре ђи ва ти’; в. изло ми ти; ║ пот ко -
ва ти пот ку ем св ‘обу ти тегле ћу сто ку’. – 
Ко ти је пот ко во воло ве?; ║ пот ки ва ње с  
гл им. ‘ста вља ње пот ко ви ца коњу, волу’. 
– Ују тру терам коње на пот ки ва ње, поће -
рај и-ти твое па д-иде мо зај но.  

пот ки вач -ача м ‘рад ник који пот ки -
ва коње и воло ве’. – Петро ви ћи су, земај -
ле, били мло го добри пот ки ва чи, а и 
Попо ви ћи, сад нема нико сем Јор да на 
Васи ли је ви ћа у Живи ци ал и-он ома то ри -
јо и гро но. 

пот ки вач ни ца ж ‘ради о ни ца у којој 
се пот ки ва ју воло ви и коњи’. – У Петро -
ви ћа пот ки вач ни ци стал но е била нало га. 

пот ки ну ти се -нем се св ‘иза зва ти 
црве ни ло коже од тре ња и зно је ња, »оје -
сти се«’. – Кад смо по оној вру ћин чи ни 
ишли пре ко пла ни не, ско ро сви су се пот -
ки ну ли. 

пот ков пот ко ва м ‘пот ко ви це и клин -
ци који ма се пот ки ва ју коњи и воло ви’. – 
Мај сто ре, догнак ти коња и, што вели 
онај, »удар де му твр до га пот ко ва што ће 
тра јат пола годи ни це«; в. баски јаш. 
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пот ко ви ца ж ‘гво зде на пло ча којом се 
пот ки ва ју коњи или воло ви’. – Морам у 
новем бру д-уда рим коњ ма пот ко ви це са 
зим ским шту лом. 

пот ко ље ни ца ж анат ‘део ноге од 
коле на до скоч ног згло ба’. – Кад је сио -
ди јо низа-сту бе, пук не пре ча га те згу ли 
пот ко ље ни цу начи сто; в. дур ну ти. 

пот ко па ва ти -опа вам несв пре ма пот -
ко па ти. Немо де, дје те, пот ко па ва ти ту 
цоклу, оти сну ће се;  в. премеђи[ва]ти;  ║  
пот ко па ти пот ко пам св ‘отко па ти с доње 
стра не, испод нече га’.  

пот ко чи ва ти -очи вам / -очу ем несв 
пре ма пот ко чи ти; в. пови ја ти се; ║ пот -
ко чи ти пот ко чим св 1. ‘под у пре ти (нешто 
што се накре ну ло на јед ну стра ну и може 
да се сру ши)’; в. оче ну ти, под у по рањ; 2. 
‘оте жа но диса ти’; в. изда ну ти. 

пот ко шу ља ж ‘део мушке оде ће који  
се обла чи испод кошу ље’. – Чим кре ну 
мра зо ви, ја обла чим дугач ке гаће и пот -
ко шу љу. 

пот кр ва ви ти се -рва вим се св ‘мало 
се глац ну ти, под го ји ти се’. – Кад је дошо 
с роби је, бија ше кос и кожа, после се мено 
пот кр ва ви јо. 

пот кре са ти -шем св ‘под се ћи, пот кра -
ти ти’. – Пот кре са ли смо врзи ну да може 
љуц ки да се про ђе путом с каба стим това -
ром; ║ пот кре си ва ти -есу ем несв ‘кре са -
ти, сећи или кра ти ти гра не дрве та’. – Зими 
пот кре су е мо воће спо ра ди вор ми ра ња 
кру не, а кра ем љета пот кре су е мо багре -
ње ради спре ма ња лисни ка сто ци. 

пот кро вље с ‘таван, про стор испод 
кро ва гра ђе ви не’. – На пот кро вље смо 
изно си ли ора се да се суше. 

пот кр пи ти се -им се св ‘обез бе ди ти 
мања сред ства’. – Ишла ђеца некол ко дана 
да беру печур ке и одње ла у задру гу и они 
им  згод но  плат ну ли, те се мено пот кр -
пи смо. 

пот ку ва ва ти -ува вам несв ‘меси ти 
тесто, при пре ма ти га за пече ње хле ба’; в. 
меси ти; ║ пот ку ва ти -ам св пре ма пот -
ку ва ва ти; в. ван гла. 

пот ку пи ти -им св ‘дели мич но поку -
пи ти’. – Ми сва ки дан пот ку пи мо по вот -
ња ку оно што само опа не и ника ко ни не 
мла ти мо шљи ве ко што неки раде. – Ја 
сам пот ку пи ла пада ли це и тури ла да се 
кува ју сви ња ма; ║ пот ку пља ти пот ку -
пљам несв ‘купи ти сва ки дан како опа да 
само од себе (о воћу)’. – Нај бо ље је шљи -
ве не мла ти ти него пот ку пља ти како саме 
опа да ју, ондак су нај зре ли је и нај сла ђе и 
од њиг је раки ја нај љеп ша. 

пот ку пи ти пот ку пим св ‘дати мито, 
корум пи ра ти’. – Ласно е њему, он иг пот -
ку пи јо и њему нај лак ше део ни це на кулу -
ку, нај ма њи раз рез за откуп и кое шта. – 
Ласно е њему кад је имо ш чим да иг пот -
ку пи, сад може да ради шта-ош.  

пот ку си ти се пот ку сим се св ‘обу ћи 
крат ку хаљи ну’. – Бија ше се Босиљ ка пот -
ку си ла па е све кар про зво Куса.  

пот ку су ра ти се -ам се св ‘израв на ти 
рачу не и дуго ве’. – Ајде ми лепо и згод но 
да ćед не мо и да се ко људи пот ку су ра мо: 
ти си мене поо ро дви је њиве, а ја сам тебе 
истру го кров за шта лу. 

потље в. после.  
потмуо  -ула -о ‘намр штен, нату штен’. 

– При ђе он нако сав потмуо, види се да о 
злу мисли; ║ потму ло прил ‘при гу ше но’. 
– Ма знао сам да ће невре ме чим је дуд -
ња ло нако потму ло ноћас од Овча ра. – Ма 
оćе ћам, не знам како би ти реко, неки 
потму ли бол вој нак у прси ма. 

поток пото ка м ‘ома њи воде ни ток’. – 
Вели ђедо њима: немо те вође пре да мном 
и ови јем жена ма да се јуна чи те јел ласно 
е псо ва ти капе та на у пото ку; ║ пото ча -

њак -њка м дем пре ма поток. – Посред 
њиног има ња про ла зи пото ча њак, бистар 
ко суза; ║ пото чић м дем ‘и с т о ’ . – 
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Сагнај овце на пото чић нек пију воде па 
иг поће рај кући; в. брзак; ║ пото чи на ж 
пеј. – Кад пану кише, она њина пото чи на 
надо ђе ко Мора ва. 

пото ну ти пото нем св ‘неста ти у 
води’. – Нека ко се кова отка чи од лан ца 
и пото ну у бунар; ║ пото ну ће с ‘пота па -
ње’. – Цела наша ситу а ци ја личи на јед но 
вели ко пото ну ће, и то до дна, а кад ћемо 
испли ва ти из ове пога ни – кој ти га зна. 

пото њи -а -е ‘послед њи’. – Знаш како 
каже ђедо: боље, вели, пото њи међу 
добри јем, но први међу зли јем, али је зато, 
каже, боље бити први у селу но пото њи у 
гра ду. 

пото ра ва ти -ора вам несв ‘пона вља ти 
раз ред’. – Онај мој пото ра вац оће и да 
послу ша, и да ради шта ош, само не воли 
књи гу и то ти је, јопет пото ра во. 

пото ра вац -вца м ‘пона вљач’; в. пото -
ра ва ти. 

пото ча ра ж ‘воде ни ца изгра ђе на на 
пото ку’. – Земај ле је на нашем пото ку 
било пото ча ра воде ни ца кол ко ош; кад 
пођеш озго од Вука ди но ве, па нани же иде 
Обра да Радо сав че ви ћа, па Паре зан ска, па 
ома ниже њиг има ди ја гу Видо сав и 
Милен ко, па Вито мир, па Јован и Ђур ђи -
ја, па ондак Сто ја но ви ћи, па Радо сав че -
ви ћи, мено ниже бија ше Лало ва, па Ћура -
но ва, па Весе ли но ви ћи, па ондак ти иде 
Јаго ди на пото ча ра, па Пићи на, па Гаври -
ло ва, па Кеви на, ондак иде Петро ви ћа и 
још дви је-три  до Дра гу ти на Дави до ви ћа 
у Дра га чи ци, даље до Бје ли це, да ти не 
бро им. 

пото ча ти пото чи св ‘поте ћи’; в. зазу -
би це, заце ну ти се, сашу ће ти. 

пот па ла ж ‘сит но исцеп ка на дрва или 
љушчи це за пот па љи ва ње ватре’. – Ми 
ицјеп ка мо пот па ле и тури мо у суво ту и 
кад устре ба, пот па ли мо ватру за трен ока. 

пот па ли ти пот па лим св ‘под ло жи ти, 
пот пи ри ти (ватру)’; в. пот па ла; ║  пот па -
љи ва ти  -аљи вам  /  -аљу ем  несв пре ма 

пот па ли ти. – Рет ко смо кад изно ва пот  
па љи ва ли ватру, обич но уве че запре те -мо 
жар  и  изутра рас пре те мо и само бац не -
мо  какиг љушчи ца или сит ни не и она 
пла не. 

пот па ра ва ти -ара вам несв ‘пра ти оде -
ћу, посте љи ну у вре лој води, цеђи’; в. 
гамад;  ║ пот па ри ти -им св пре ма пот па -
ра ва ти. – Од оне жеге се пот па ри ли уćе -
ви, виђи само како им кло ну ло лишће. 

пот па са ти (се) -шем (се) св ‘уву ћи 
кошу љу у пан та ло не при обла че њу’. – 
Пот па ши се, дје те, видиш да дува ветар, 
немо да назе беш; ║ пот па си ва ти (се) -
аси вам се / -асу ем се несв (о жена ма које 
су има ле »спу штен сто мак«). – Била е 
вели ка рад ни ца ал је има ла неку валин ку, 
жига ло е у сто ма ку па е ишла у Вукај ло -
ви ће да се пот па суе. 

пот пе ти ти пот пе тим св ‘под ви ти луб 
на обу ћи непра вил ним обу ва њем’. – Обуј 
се ко човек, немо да пот пе тиш ту обу ћу; 
2. ‘изне ве ри ти оче ки ва ња’. – Откад му е 
умро отац, он ти је начи сто пот пе ти јо, ни 
она кућа ни помо зи Боже. – Пот пе ти јо у 
шко ли, само што није пото ра во; в. диби -
дуз, суво ви ца. 

пот пет ник м ‘тра ка на дну нога ви це’. 
– Брич пан та ло не су има ле пот пет ни ке 
кои иду испод сто па ла да би пан та ло не 
биле затег ну те. 

пот пи ра ти (се) пот пи рам се несв пре -
ма пот пра ти (се). –  Шта се пот пи раш 
сва ки-час  ко да немаш пре ча посла; ║ пот -
пра ти -перем ‘опра ти доњи део тела (об. 
дете ту кад се уне ре ди)’. – Пот пе ри дије -
те, подај му нек пије мли је ка па га тури 
да спа ва. – Он се, кол ко е нева љо, сакри -
је у врзи ну крај пото ка и пре жа еда ли ће 
наи ћи нека жена да се пот пе ре. 

пот пи ри ти пот пи рим св  а. ‘под ста ћи 
зло’. – Душев на јој је рана да води абро ве 
и да пот пи руе сва ђу међ наро дом; б. ‘учи -
ни ти нешто неча сно’. – Не знам који га 
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ђаво пот пи ри те учи ње ту сра мо ту ко нико 
наш; в. ‘под ја ри ти ватру’. – Дуну ветар 
ко  нару чен  те пот пи ри ватру па за трен 
ока   изго ре  врзи на  што  смо  зимус   по-
ćе кли. 

пот пла ни нац -нца м ‘ста нов ник који 
живи на север ном под нож ју пла ни не 
(Јели це)’. – Они доље, пот пла нин ци у 
сели ма око Мора ве нема ју воћа ко-во ми, 
ал има ју жит ни цу нема шта да се каже.  

пот плат пот пла та м ‘доњи део обу ће, 
ђон’. – Оти шо ми пот плат, морам д-одне -
сем обу ћа ру да ми пен џе ти ра. 

пот при шти ти се пот при штим се 
‘доби ти пли ко ве по телу од дуга хода по 
жези’. – Кад смо по оној жеги пре шли 
пре ко пла ни не и тамо и вамо, бијаг се 
згод но пот при шти јо.  

пот пу шти ти -им св 1. ‘скре ну ти с 
пута, упа сти у канал’. – Пушти јо воло ве 
д-иду сами и пот пу шти кола у ендек; 2. 
‘пости ћи мање од оче ки ва ног, под ба ци -
ти’.  – Бор те се да не пот пу шти те, кад јед -
ном кућа оси ро ма ши, тешко се изо ди 
испо те кар на пра ви пут.  – Труд те се, ђецо, 
д-обдр жи те кућу, да не пот пу шти те, јел 
то ти је ко кад тераш воло ве и кола путом, 
ако пот пу штиш под оба лу, пре вр те кола, 
а  из кана та све испа де и отко тр ља се у 
поток. 

потра ж ‘ште та коју сто ка напра ви на 
усе ви ма’. – Ишо сам да сe изви нем чове -
ку  и да му пла тим потру за оно што су 
ми овце изи шле и почи ни ле му ште ту на 
уćе ву. 

потр бу шке прил ‘на сто ма ку (спа ва -
ти, пуза ти)’. – Кад је запу ца ло и гра ње 
поче ло да пада по нама, ми смо ти пузе -
ћи, нако иду ћи потр бу шке, успе ли да се 
изву че мо и да на једви те јаде спа си мо 
живе гла ве. 

потрг ну ти -нем св 1. ‘поста ви ти про -
блем’. – Изгле да ко да су сви чека ли да се 
и та ствар потрг не; 2. ‘згра би ти’. – Кад 

потр же про штац, ђедо му рече: у мојој 
кући то никад више немо д-учи ниш; ║ 
потр за ти -жем несв ‘хва та ти се за нешто’. 
– Није он то пита ње опште потр зо док 
Дра ган није почо да загу љуе.  

потре бит -а -о ‘који има неку потре бу 
(гла дан, жедан, го, бос, без кро ва на гла -
вом)’. – Севап ти је удје ли ти ил мај каким 
начи ном помо ћи потре би том. 

потре бо ва ти -уем несв ‘иска ти нешто 
што је потреб но’. – Потре бо ва ло ми је 
два ес пешес иља да д-изми рим порез, би 
л имо да ми дад неш у зајам до Јере мин -
да на, ондак ћу да терам воло ве на вашер 
да про дам, при сти гли ми јун ци. 

потре ви ти -им св 1. ‘испу ни ти пред -
ска за но’. – Ет како ти је Слав ка потре ви -
ла и све што е рекла, тако е и било; 2. 
‘пого ди ти неко га или нешто’. – Виче онај 
Циго на ваше ру што има оне дран гу ли је: 
ко наби је тај доби је, и Мика и ло реши да 
про ба, упла ти онај обру чић и потре ви из 
прве и ствар но доби награ ду, купи за њу 
велич ку лубе ни цу те је ми, сви зај но, спу -
ца смо; ~ се св ‘деси ти се, пого ди ти се’. – 
Потре ви ла се меро дав на, вала Богу и вред -
на ко чела. – Потре ви јо се арум, неће узбр -
до да гло не па да га ćечеш на кома де; в. 
акреп, басташ, бје ло пе рас.  

потреп шти ње ж мн ‘потре бе’. – Ишли 
смо пет ком у Чачак, ондак је пијач ни дан, 
и носи ли да про да мо бје ли мрс и кое шта, 
а оздо поне се мо мае, соли, шеће ра, гаса и 
кое ка киг потреп шти ња што нам је нужно 
д-има мо у кући. 

потр је ти / потр ти   потрем в. поти -
ра ти.  

потр па ти потр пам св ‘сло жи ти, наго -
ми ла ти’. – Ајде да потр па мо сно по ве у 
крсти не, зала зи сун це за облак, може 
ноћас д-уда ри киша; в. три не ски ња. 

потр пи ти -им несв ‘стр пе ти се, поче -
ка ти’. – Шути, жено, потр пи мено, про ћи 
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ће га та буда ла шти ња, имаш ђецу, знаш 
како е каза но: трпљен – спашен. 

потру си ти -усим св ‘посу ти мало по 
врху шећер, со, бибер, бра шно. – Кад 
испе чеш сал чи ће, ондак иг потрусиш озго 
шеће ром у пра(х)у. 

потр ча ти потр чим св ‘кре ну ти трком’. 
– Цео живот про ђе у тру до ви ма, потр чи 
тамо, потр чи вамо, ниђе кра ја.  

потрч ко м ‘послу шник, човек мале 
паме ти и вели ке спрем но сти да потр чи 
тамо куд се честит не би ни окре нуо’. – 
Он ти је оби чан потрч ко, цео живот се 
увла чио кое ко ме у гузи цу и никад није 
знао што то чини. 

пот са ди ти пот са дим св ‘накнад но 
поса ди ти’. – Ђе гој се није при ми ла сад -
ни ца ми смо данас пот са ди ли нано во. 

пот си ја ти -јем св ‘накнад но посе ја -
ти’. – На неким мести ма тице пој ле ćеме 
и није никло, па мора мо што при је да пот -
си је мо на тијем мести ма. 

пот си рац -ирца м ‘млеч ни коа гу лат, 
пот пу но млад, још нео це ђен сир’. – Кад 
је изи шо из бол ни це сва ки дан сам му 
дава ла по мено пот сир ца и, вала Богу, 
ковар ну се он згод но, да зло не-чуе. – 
Бија ше се чику на нешто оке ве ши јо, поче -
ше му дава ти пот си рац изутра нашти ну и 
бог ме се живну. 

пот си ре ви на ж ‘мле ко у почет ној фази 
сире ња’. – Ја пот си ре ви ну држим на 
самом кра ју шпо ре та. 

пот сук ња ж ‘плат не на пот ко шу ља која 
се носи ла испод сук ње’. – Жене су испод 
сук ње носи ле пот сук њу маом од тежа но -
вог плат на;  ║  пот сук њи ца ж дем; в. 
решма[н].  

пот су ши ва ти (се) -уши ва се / -ушуе 
се несв ‘суши ти се (о листо ви ма на доњим 
дело ви ма ста бљи ке)’; в. чла нак; ║ пот су -

ши ти се пот су ши се св пре ма пот су ши -

ва ти се. – Нек се и пот су ши неки листић, 
неће више мло го да сме та. 

пот ćе ћи -ечем св ‘пре ку ца ти доњи део 
млин ског каме на да би се доби ла боља 
меља ва’. – Пот ćе ко неки Чара пан Дра гу -
ти ну каме ње, мло го добро бра шно испа -
да; ║ пот ćе ца ти пот ćе цам несв пре ма 
пот ćе ћи. – Нико боље, у нашем кра ју, није 
умљо да пот ćе ца воде нич ко каме ње од 
Мило ра да Пиће, он кад то чекле и ше, бид -
не бра шно за при мер.  

поту ли ти поту лим св ‘пога си ти’. – 
Кад сам нами но озго с пла ни не, бија гу 
поту ље не лам пе по кућа ма; ~ се ‘при та -
ји ти се’. – Шта си се туј нак поту ли јо, што 
ко човек не кажеш гла сно и јасно; ║ поту -

љен -а -о ‘под му као, зао’. – То ти је јед на 
рђа поту ље на, вамо згод но с тобом, на 
ране да га при ви јеш, а шта ти мисли, сме -
ра и ради иза леђа, не до ти Бог; ║ поту -

ље но прил ‘под му кло’. – Он ти, нако 
поту ље но, сме шти на Голи Оток чове ка 
ни кри ва ни дужна. 

поту ри ти -им св ‘ста ви ти, под мет ну -
ти нешто испод нече га’. – Поту ри смо ату -
ле под кацу и под бурад; изр. Поту ри јо 
куче под лиси че. 

потур чи ти се -им се ‘одро ди ти се, 
пре ве ри ти, при ми ти ислам ску веру’. – Сви 
су они били Срби, сла ви ли крсну сла ву, 
крстом се крсти ли и Богу се моли ли, ал 
ђедо ви њини се потур чи ше, оста ви ше сла -
ву и пре ка ду и поче ше гла ти попр је ко 
доју че ра шњу бра ћу. 

поту ца ти се поту цам се несв 1. ‘ски -
та ти без циља, врзма ти се’. – Оста цео 
живот да се поту ца од неми ла до недра га, 
није шћео да слу ша ни оца, ни ђеда и ене 
га сад пра ва прав ца та ски та ра; 2. ‘тума -
ра ти по мра ку’. – Шта се поту цаш по тој 
помр чи ни, скр кен да ћеш се, узми вењер. 

пот це ни ти пот це ним св ‘уни зи ти, 
ома ло ва жи ти неко га. – Они који не зна ју 
ништа зна ду да пот це не боље од себе; ║ 
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пот це њи ва ти -ењи вам  / -ењу ем. – Ма 
јесам ја сељак, ал не мош ти мене да пот -
це њи ваш јел не би ја дао мој образ за сва 
тво ја бла га. 

пот це њи вач ки прил ‘нипо да шта ва ју -
ћи, игно ри шу ћи’. – Поче он нако пот це -
њи вач ки да му соли памет, а ђедо му скре -
са: слу шај, вели, при ја те љу, ко тако ко ти 
мло го при ча или све зна ил све лаже. 

пот шиш пот ши ша м ‘под ши ши ва ње’. 
– Пра во ти ка[же]м, пошо сам код Мико -
ша на пот шиш. 

пот шпрај цо ва ти -уем св ‘под у пре ти 
с доње стра не, под би ти, ста ви ти шпрајц’. 
– Кад се изли ва пло ча, онда се нај пр во 
мон то пе ка потшпрај цуе па се ондак бето -
ни ра. 

поће ра ж ‘поте ра, хај ка’. – Пра ви ли 
оно мад поће ру, уби ли кур ја ка па га мере, 
а ђедо им вели, ласно е мртву кур ја ку реп 
мери ти. 

поће ра ти -ам св 1. ‘поте ра ти, погна-
ти’. – Кад је баба виђе ла онај црн облак 
од Овча ра и како се смра чи ло усред бела 
дана, она вик не из све гла са: поће рај те 
кра ве брзо и беж те кући; 2. ‘раз ви ти мла -
де издан ке; поче ти изра ста ти, раз ви ја ти 
се’; в. влат. 

поћи пођем св ‘кре ну ти, упу ти ти се’. 
– Таман кад смо шће ли поћи, наи ђе наш 
рођо из Бре зо ви ца, те се повра ти смо у-
кућу; изр. ~ за руком ‘успе ти, има ти успе -
ха у нечем’. – Ет, не пође му за руком да 
с оже ни, но оста сиђе лац, а добар је ко 
добар дан. 

поћо па ти поћо пам св ‘поје сти’. – Оди, 
бла го баби, поћо пај ово што ти је баба 
спре ми ла. 

поћу дан -дна -о ‘пого дан, сме ран’. – 
Мло го е меро да ван и поћу дан, турио се 
на ђеда, сун це га гри ја ло, пљу ну ти ђед. 

поћуд нос -сти ж в. сме р нос. – Е, куме, 
вала Богу, нашо си поћуд ну снау, од чести -
та рода. 

поу да ва ти поу да ем св ‘уда ти све по 
реду’. – Све е то тре ба ло нај пр во поу да -
ва ти, па спре ми ти руо, па ићи на баби не 
и кое шта. 

поу ка ж ‘савет’. – Поу ке ста ри јиг су 
чува ле мла ђа ри ју, а ђедо е стал но гово ри -
јо: кажи мудр о ме – и биће још мудри ји, 
поу чи пра вед ног – и зна ће више, а буда ли 
не вре ди збо ри ти; ║ поу чан -чна -о ‘који 
може поу чи ти, који може послу жи ти као 
узор’. – Поуч на е она при ча о два јар ца 
што се сре ти ше на брв ну, па није дан не-
попу шти. 

поу љи ти -им св ‘насу ти мало уља’. – 
Поу љи мено сала ту, бла го баби, љеп ша 
ће да бид не. 

поу ста ја ти -аемо св ‘уста ти сви редом 
јед ни за дру гим’. – Не бија смо ни поу ста -
ја ли, кад зове Мило рад испред куће, ома 
сам се ćети ла шта е било (7: 44). 

поу ча ва ти поу ча вам несв ‘упу ћи ва ти, 
саве то ва ти’. – Оће он да поу ча ва како се 
држи кућа, а виђи кака е њего ва; ║ поу -
чи ти поу чим св ‘упу ти ти, поса ве то ва ти’. 
– Нит зна, нит има ко да га поу чи. 

поци гла ти -ам св ‘попло ча ти циглом’. 
– Нај пр во им је у-кући била земља па е 
после поци гла ли. 

поцје па ти поцје пам св ‘исце па ти’. – 
Кад Жар ко виђе да Цолу тре ба да буде 
пре чи соци ја ли зам од њего ве ђеце која му 
уми ру од тубер ку ло зе, он поцје па пар тин-
ску књи жи цу  и  баци  је  пред оне буџо -
ва не. 

поцр ве ње ти -ним св ‘поцр ве не ти’. – 
Кад му скре са ше у брк све што им бија -
ше на срцу, он поцр ве ње ко вин ски чеп и 
забе зек ну се. 

поцр ка ти -амо св 1. ‘уги ну ти јед но за 
дру гим’. – За некол ко дана поцр ка ше нам 
све коко шке, наи шла нека боле шчи на; 2. 
‘загрц ну ти се, угу ши ти се од сме ха’. – 
Кад је он почо да комен ди ја, поцр ка ше 
ђеца од сми ја, па не знаш да л ти је смје -
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шни је како се ђеца сми ју ил оно због чега 
се сми ју. – Поцр ка ше несрет ном Или ји 
од-сми ја; изр. ~ од-стра. ‘од стра ха’ – 
Поцр ка ше од-стра; ~ од сра мо те. – А ови, 
с мом ко ве стра не, умал не поцр ка ше од 
сра мо те; ~ од-гла ди. – Цео дан ништа не 
оку си смо, поцр ка смо од-гла ди. 

почек поче ка м ‘зајам у роби који се 
узи ма на дого во ре но вре ме’. – Да л би, 
Бори са ве, мого да ми дад неш мено мар де 
на почек. 

поче ру па ти (се) -ам (се) ‘поко шка ти 
се, поту ћи се’; в. запа ра ти. 

поче так -тка м ‘мустра пре ма којој се 
отпо чи ње тка ње, вез, неца ње’ – Узе ла од 
Љуби не поче так за тка ни цу. 

поче шћа ти -шћам св ‘напра ви ти 
чешћим’. – Поор је ди ли кад су сади ли 
купус ија ко е има ло раса да кол ко ош, те 
ти ја смо там садаљ ку па поче шћам. 

почи сти ти -им св ‘кастри ра ти (о сви -
ња ма)’. – Почи сти јо ми Милић вепри ће, 
па смо оне беле бубре ге опра ли, посо ли -
ли и испр жи ли у тига њу; ║ почи шћа ва ти 
-ишћа вам несв пре ма почи сти ти. – Ми 
ка[же]мо да се вепар почи шћа ва, коњ се 
уштр о ји,  а  ован  и  бик се уту ца ју; ║ 
почи шћа ти  почи шћам  несв  ‘и с т о ’ ;  в. 
пра сац, 

почу па ти почу пам св ‘изва ди ти из 
коре на’. – Пора ни мо док је росе те почу -
па мо пасуљ јел кад упе че зве здан, пуца 
меу на и мло го пасу ља оде на рас код. 

поџа ве ља ти се -ам св ‘посва ђа ти се’. 
– Мал-мал па се жене поџа ве ља ју, док им 
ђедо јам пут не рече: ђецо, бла го мене, уту -
ви те шта ћу да ви речем: несло га е мај ка 
сви ју гре о ва, несло га навла чи про кле ство 
на  кућу  и  чељад,  вод те рачу на шта 
ради те. 

поша лан др ца ти -андр цам св ‘изгу би -
ти спо соб ност само кон тро ле’. – Откад се 
доче по вла сти, начи сто е поша лан др цо, 
ни онај човек, ни помо зи Боже. 

поша ша ви ти -аша вим св ‘скре ну ти с 
паме ти’. – Не знам кои им је ђаво, начи -
сто су поша ша ви ли, мора да су иг засвр -
бље ла леђа јел је каза но да е за леђа без -
ум но га бати на. 

поше вац обич но у изр. на ~ ‘накри -
во’. – Бија гу се он и Рале под на пи ли па 
све иду на поше вац, ђа лево, ђа десно, а 
кад збо ре, завр зу ју јези ком.  

пошиљ ка ти се -ам се св ‘мало се у 
шали погу ра ти, изи гра ва ти бит ку’. – 
Мушкар чи ћи кад иду из шко ле, они се 
шала ка ју и нако мено пошиљ ка ју, ко каки 
јун чи ћи. 

пошла ми ти пошла мим св ‘поку пи ти, 
напа бир чи ти’. – Кад су рад ни ци поку пи -
ли ком пир, ćутра дан ја и мој човек чепр -
ка смо с моти чи ца ма и бога ми пошла ми -
смо још чети ри пуна пун ци та џака. 

пошље дак -тка м 1. ‘после дак, крај’. 
– Кад би на пошљет ку, он при ста де да уз 
руво дад не још и шива ћу маши ну. – На 
пошљет ку, он се испо здра вља са сви ма, а 
суза му сузу сти же; 2. ‘послед њи зало гај 
при јелу’. – Онај пошље дак смо зва ли сти -
дак, њега, ко има обра за, није шћео д-узме 
ија ко би мого пој сти пет пута ноли ко. 

пошљи га ти -ам св ‘про кли за ти’. – Кад 
је сте го мраз после оне југо ви не која е 
топи ла снјег, пошљи га ло е да ни сви ње 
нису могле да дођу до кори та, но пада ју 
ко да су пија не. 

пошо ра ти се пошо рам се св ‘поби ти 
се, поту ћи се’. – И они ти запо ђе ну сва ђу, 
реч по реч и пошо ра ше се ко сума ну ти. 

пошта ж ‘ауто бус, ауто бу ска лини ја’. 
– Ондак ти је ауто бус сва ки дан ћеро џак 
с поштом па смо сви кад углед не мо ауто -
бус гово ри ли ене поште. 

пошта па ло с ‘штап’. – Додај де ми оно 
мое пошта па ло, бла го баби; изр. Од шта 
пало – пошта па ло. 

поштен -ена -о ‘частан, честит’. – Он 
ти је поштен ко сун це, пред њим би мло -
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ги тре ба ли да се покри ју уве ти ма ако има -
ју обра за јел знаш како се каже: не гори 
образ од сун ца, већ од поште ни јег људи; 
║ поште но прил. ‘исправ но, морал но’. – 
Он је живљо часно и поште но, мра ва зга -
зи јо није; ║ поште ње с – Ми ћемо се спа -
сти ако се јопет заца ри поште ње у наро -
ду, ово што се сад ради води пра во у 
про пас. 

поште њак -ака м ‘непот ку пљив 
частан човек, прав до љу бац’. – Нашо он 
да тра жи поште ња ка у овој вла сти, а не 
зна да се таки тамо не б-одр жо ни дана; ║ 
поште ња чи на м аугм и хип од поште -
њак. – То ти је бијо човек поште ња чи на, 
није му било рав не. 

пошто-пото изр. ‘на било који начин, 
по сва ку цену’. – Навро, оће д-иде у Банат 
пошто-пото, није вре ђе ло гово ри ти. 

пошу шња ра м ‘чан ко лиз, пре ва рант’.  
– То е јед на обич на пошу шња ра, то чове -
ка ни виђе ло није. 

прав -а -о ‘испра ван, честит, непо ро -
чан, успра ван’. – Тај бијо прав, нит се 
сави јо пред кое ким, нит је кога рези ли јо; 
║ ~ прав цат нео др пра ви прав ца ти ‘истин -
ски, ствар ни’. – То ти је пра ви прав ца ти 
дома ћин и кава љер. 

[правда] ж. – Нема ти код њиг прав -
де, синов че, они су огре зли у оти ма чи ну; 
изр. дели ти ~у ‘суди ти, пре су ђи ва ти’. – 
Он ти дје ли прав ду кад те шумар при ја -
ви; исте ри вати ~у  ‘бори ти се за исправ -
ну ствар’. – Он ти је целог живо та исте -
ри во прав ду; на ~и Бога стра да ти 
‘стра да ти неду жан’. – Он ти је настра до 
на прав ди Бога. – Каже мој ђедо да прав -
да не може ни уто ну ти ни изго ре ти и вели: 
исти на и прав да носе побе ду јер бо прав -
да гово ри и у око ви ма. 

прав да ти се -ам се несв  ‘тра жи ти 
изго вор’ – Немо да се ништа прав даш, ти 
си крив.  

пра ве дан -дна -о ‘честит, при ме ран, 
поштен’. – Нико ко он није пра ве дан, зато 

су га и прог на ли јел су вазда пра вед ни ци 
били про га ња ни.  

пра вед нос -сти ж ‘пра вед ност’. – Ко 
гој је пра вед нос пошто во, добро му се вра -
ти ло ил њему ил потом ству њего вом.  

пра ви ти -им св ‘гра ди ти, ства ра ти, 
изгра ђи ва ти’. – Реши ли смо да пра ви мо 
мено шта ле, ова ста ра нам поо ма ли ла. – 
Милан Сата ра пра ви мло го добре аут ња -
ке; изр. ~ пита ње  ‘про си ти девој ку’. – 
Спре ми мо се ми, обу че мо сто е ћа одје ла, 
упрег не мо коње и кре не мо, ђедо, отац и 
мај ка, чича, ујко и ја да пра ви мо пита ње 
за ђевој ку, вели ђедо: што ће бити јесе нас 
– нека бид не вече рас; ~ се ‘бити изве шта -
че но уср дан, лажно при ја тан’. – Пушти 
ону печу што се кези и пра ви се љубе зна, 
а ства ри је пре вар ба на у сто боја. 

пра ви чан -чна -о ‘пра ве дан, поштен, 
објек ти ван, непри стра стан’. – Бијо е пра -
ви чан ко сун це, није шћео ни по бабу ни 
по  стри че ви ма но по прав ди Бога једи -
но га.  

пра во прил ‘тач но, исправ но, часно, 
поште но’. – Што е пра во и Богу е дра го. 

пра ђед м ‘пра де да, очев деда’. – У 
нашој кући маом по јед ном мушком ђете -
ту нађе ну пра ђе до во име, тако ти и ја 
носим име мог пра ђе да. 

пра ђе до ви на ж ‘наслед ство од ста ри -
не, пра де до ви на’; в. оку па ци ја. 

пра за пра зе в. пра зи лук. – Ишчу пај -
дер два-три стру ка пра зе и изва ди јед ну 
рокву да начи ним мено сала те уз туче ни 
пасуљ. 

пра зан -зна -о а. ‘у коме нема ништа’. 
– Додај де ми јед ну пра зну вре ћу; б. 
‘ништа ван, без ли чан’. – Он ти није ни за 
шта, пра зан је ко шупаљ зуб; изр. [доћи] 
пра зне руке ‘доћи без даро ва’. – Дошли 
пра зни јег рукуј ко да су убож ја ци а јок 
неки вај ни дома ћи ни; при ча ти у ~о ‘уза -
луд но при ча ти’. – При чо њему ил овом 
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дува ру, исто ти се вата, коно да пре си паш 
из шупљог у пра зно. 

пра зи лук м ‘врста лука’. – Ми оно 
нако зеле но ста бло пра зи лу ка иćец ка мо и  
поме ша мо с роквом кад за Никољ дан пра -
ви мо сала ту уз туче ни пасуљ.  

пра зник -ика м ‘тањир’. – Бија ше све 
затег ну то ко там бу ра, чар шав на аста лу, 
лепи пра зни ци, види се да е карак тер на 
кућа.  

пра зник м ‘све тац, »црве но сло во«’. 
– Ćутра е вели ки пра зник, Бого ја вље ње, 
да се спре ми те д-иде мо сви у-цркву на 
слу жбу и д-узме мо бого ја вљењ ску води -
цу; ║ пра зни чак -чка м ‘мали пра зник; 
»сит ни све тац«’; в. побри са ти.  

пра кља ча ж ‘даска са руко хва том за 
пра ње рубља лупа њем’. – Ми ти одне се -
мо на кошу ља ри веш у-рје ку, па рас па ли -
мо пра кља ча ма, јечи поток.  

пра мен м ‘мала коли чи на вуне’. – Иди 
доне си један пра мен вуне да пока жем Сто -
јан ци како е лепа. 

пран ги ја ж ‘напра ва пуње на бару том, 
обич но за пуца ње на Божић или на свад -

би’. – Кад су се сва то ви при ми ца ли ђево -
јач кој кући, поче пуц ња ва из пран ги ја.  

пра пор ци -ора ца м мн ‘више малих 
звон чи ћа у обли ку лоп ти ца који се ста -
вља ју на коње’. – Кад коње исти ма ри мо 
па иг уами мо и тури мо кићан ке и пра пор -
це – то ти је мили на погла ти. 

пра сак -ска м ‘звук екс пло зи је’. – Кад 
озго од Шипе ти ћа мај да на чуеш пра сак, 
знај да мини ра ју камен. 

пра сац -сца м ‘одра сло мушко пра се 
или нази ме’. – Овог пра сца нећу да почи -
шћам, ваља за при плод. 

пра се пра се та с зоол ‘мла дун че сви -
ње Sus’. – Не гои се, син ко, пра се очи 
Божи ћа;  ║ пра сен це -ета дем. – Оће мо за 
заду шни це да зако ље мо јед но пра сен це; 
║ пра си ште -ета с пеј од пра се. – Оно 
шаре но пра си ште се нава ди ло и стал но 
неђе про ва ли огра ду и изи ђе те напра ви 
јазук. 

пра си ља ж ‘сви ња која се чува за рас -
плод’. – Он ти је гаи јо пра си ље крма че и 
про да во пра сад тамо кад изи ђу на три је -
стак кила. 

пра си ти се пра си се несв ‘доно си ти 
на свет мла дун че (о сви њи)’. – Ене га у 
обо ру, пра си се крма ча па пази да не уда -
ви кое пра се. 

пра си ца ж ‘жен ско пра се’. – Про дае 
Мића мло го лепе пра си це, ваља ју за при -
плод. – Нема боље тице от пра си це. 

пра ска ти / пра ска ти пра скам / пра -
скам несв 1. ‘лар ма ти, пра ви ти буку, гала -
ми ти’. – Није он умљо да пра ска, ал се 
њего ва реч добро чула и кад је поти јо 
гово рио; 2. ‘пуца ти’. – Вољо е да чуе како 
пра ска кад отво ри кла кер; ║ пра сну ти / 
пра сну ти -нем св пре ма пра ска ти. – Кад 
је чуо да му е ћер ка побе гла за оног ман -
гу па, пра сно е ко да га е гром гађо. 

пра ско зор је с ‘рана зора, расвит’. – 
Поу ста ја смо у пра ско зор је, пова та смо 
коње и кре ну смо на вашер.  

71. ПРАКЉАЧА
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[прати] перем несв. – Кад смо пра ле 
веш на пото ку, наи ђе Добрин ка Живо ра -
дље ва те се изра зго ва ра смо; ║ пере ћи -а -
е ‘који се упо тре бља ва за пра ње’; в. сапун; 
изр. ~ руке ‘ски да ти одго вор ност’. – Пере 
руке ија ко сви зна ју да е то њего во масло. 

пра ти ти пра тим несв 1. ‘испра ћа ти’. 
– Кад су пра ти ли сина у вој ску, спре ми ли 
су весе ље с тру ба чи ма; 2. ‘посла ти, отпре -
ми ти (писмо)’. – Сва ког месе ца му пра -
ти ли пома ло пара док је био у вој сци; в. 
опрез. 

прат ња прат ње ж ‘погреб на повор ка’. 
– По прат њи се види каки је човек бијо, 
нема ко није дошо да га испра ти; в. че-
стит. 

пра ћа ти се -ам се несв ‘рита ти се, 
џили та ти се, гица ти се’. – Бијаг ува ти јо 
оно мушко пра се да га Милић почи сти, 
кад оно поче да се пра ћа те га испу штик.   

праћ ка ж ‘деч ја играч ка, напра ва за 
баца ње камен чи ћа’. – Сви смо ондај има -
ли праћ ке па смо се так ми чи ли ко ће боље 
да потре ви у мету. 

праћ ка ти се -ам се несв ‘ужи ва ти у 
купа њу уз уда ра ње нога ма и рука ма по 
води (о малом дете ту), пра ћа ка ти се. – Кад 
купам дје те у кори ту, оно се рако ли и 
праћ ка ручи ца ма и ноги ца ма ко риба. 

[прашина] ж; в. ат, место, род[ан]; 
║ пра ши ни ца ж дем. – Чудом се чудим 
откуд ова пра ши ни ца кад сам то јутр ос 
пре бри са ла; ║ пра шин чи на ж аугм; в. 
оћо ра ви ти. 

пра ши ти пра шим несв 1. ‘први пут 
око па ва ти усев’. – Оде ђедо да пра ши ком -
пир; 2. ‘поси па ти пра шком (про тив гама -
ди)’. – Пра ши ла нана мач ке и керад про -
тив бува, ал сла ба вај да; ║ пра шка ти -ам 
несв дем. – Узе баба моти чи цу и оде да 
пра шка бура ни цу;  ║ пра шну ти -нем св 
дем пре ма пра шка ти. – Ете бабе одма, 
само да нешто пра шне у башчи ци. 

пра шта ти пра штам несв ‘опра шта ти’. 
– Немо, бла го ђеду, да бид не те зло пам ти -
ла но пра штај те сва ком, да би и Бог вама 
пра што кад што гођ погре ши те. – При чо 
Лисо како е неки госпо дин гад но оче пи јо 
Јере ми ју у оној гужви, на ваше ру, па му 
није реко „пра штај“, но „пар дон“, а овај 
њему: и ја тебе и пар дон и пар дон чи ну и 
пар дон чи ће. 

прва чи ти прва чим несв ‘пред ња чи ти, 
бити први’. – Од малиг ногу оно ти је 
прва чи ло и ете ти га догу ро до дирек то -
ра. – Он ти је прва чи јо у све му и уна пред 
им збо рио да није добро то што чине, ал 
није вре ђе ло, јед на ласта не чини про ле -
ће; в. ујак.  

прве нац -енца м 1. ‘прва нај ја ча раки -
ја што потек не из каза на’. – Прве нац ти 
је јак ко екс ен ци ја, то кад би попи јо, изго -
ро би црје ва; 2. ‘први син’. – Ово ти је 
Тилов прве нац, аман ста со за женид бу; 3. 
‘први рој’. – Јутр ос, ан је изгри ја ло сун -
це, изле ће прве нац на или ња чу те га сави -
смо у трм ку. 

првен ство с ‘пред ност, пред ња че ње’. 
– А он је стал но носи јо првен ство, нико 
од њега није имо боље кра ве ни коње. 

прве шка ж ‘жен ка која се први пут 
мла ди’. – Ова ми је прве шка, а ова е тре -
ће оте ли ла; ║ прве шки ца ж дем пре ма 
прве шка. – Она нам прве шки ца дае лје -
пог млје ка. 

прве шки ња ж в. прве шка. – Има мо 
ови јег шес кра ва и сед ма е ова прве шки ња. 

прве шче -ета с 1. ‘прво мла дун че’. – 
Оте ли ла нам Цве ту ља прве шче, згод но се 
наму чи ла; б. ‘мла да осо ба која иде у посе -
ту сво јој тек уда тој свој ти’. – Кад при ла -
зи мо при ја те љи ма, нај пр во про пу шти мо 
прве шчад, па ондак ми ста ри ји иде мо за 
њима; изр. прве шче и поде ‘дола зак дево -
јач ке род би не након свад бе у дом мла де -
на ца’. – Кре не мо ти ми у прве шче и поде 
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с песмом, мили на јед на чути и погла ти; 
в. поди. 

први -а -о, у изр. ~ собра ‘прва слав -
ска трпе за за коју седа ју нај у глед ни ји и 
нај ста ри ји гости’. – Има де, вала Богу, 
гости ју доста, три собре смо поста вља ли, 
у прву собру ćеда ју нај ви ђе ни ји гости.  

први на ж ‘први годи шњи при род 
(прво јаг ње, први пло до ви)’. – Наш ђедо 
е стал но од први не даво цркви. 

прво бра ту чед м ‘брат од стри ца’. – 
Мој ђед и његов ђед су прво бра ту че ди, 
само што е његов ђед оти шо на мираз па 
е даљи на учи ни ла свое, ал ми смо јед на 
крв. 

прво ждреп ки ња ж ‘коби ла која се 
први пут мла ди, ждре би’. – Она е прво -
ждреп ки ња и потре ви ла се мло го добра.  

прво коп / прво о коп -око па м ‘прво 
око па ва ње куку ру за’. – Има ли смо њиву 
доље под пла ни ном, оде мо те поси је мо и 
потље смо ишли за прво о коп; в. јаком, 
огрт, огр ну ти. 

прво љет ка ж в. прво љет ки ња. – Она 
Анчи на прво љет ка дае млје ка ко и ове 
кра ве. 

прво љет ки ња ж ‘живо ти ња која се 
први пут мла ди’. – Ми прво љет ки њом 
зове мо прве шку кра ву, или прво ждреп ки -
њу, или прво пра ски њу. 

прво пра ски ња ж ‘сви ња која се први 
пут пра си’. – Прво пра ски њу мора да 
пазиш, она н-уми је да чува пра сад, мож 
да иг при ти сне кад лје же и д-уда ви. 

прво ро ђак м ‘нај бли жи срод ник’; в. 
пре чи на.  

прво тел ка ж ‘кра ва која се први пут 
(о)тели(ла)’; в. око пи ли ти се. 

прво тел ки ња ж в. прво тел ка. – И ове 
годи не има де мо јед ну прво тел ки њу. 

пргав -а -о ‘прек, пла хо вит, сва дљив’. 
– Не знам на ког се тури ово дје те, нико 
наш није вако пргав. 

прдеж м ‘буч но осло ба ђа ње сто мач -
них гасо ва, фла ту лен ци ја’. – Оста ла од 

ђеда Радо ми ра  јед на ста ра књи га, зове се 
Пела ги ћев народ ни  учи тељ, и у њој зи 
пише да е прдеж опа сно задр жа ва ти.  

прд ну ти -нем св ‘буч но  осло бо ди ти  
сто мач не гасо ве, фла ту ли ра ти’. – То ти је 
оно што кажу, не би крив онај што прде, 
но онај што чу; изр. Прд ну ти у чабар 
‘про па сти’; ║ прђе ти прдим несв. – Њему 
при чо ил прђо исто ти се вата.  

пре ćек м ‘пре гра да за жита ри це у 
амба ру’. – У нашем амба ру има ду пре ćе -
ци за пше ни цу, раж, јечам, зоб и пасуљ; 
в. амбар, прје ćек. 

пре ćе ћи -чем св ‘одсе ћи део, пре по -
ло ви ти’. – Кад су копа ли канал, пре ćе ко -
ше жилу од ора са, да ако му не нау де мло -
го; изр. ~ погле дом  ‘оштро погле да ти, дати 
знак очи ма’. – Пре ćе че ме погле дом ко 
сабљом, све ми би каза но шта ћу да рек -
нем. 

пре а тре си ра ти -еси рам св пре ма 
атре си ра ти; в. атре са.  

пре бај цо ва ти -уем св ‘поно во избај -
цо ва ти’. – Морам испо те кар да пре бај цу -
ем астал и сто ли це, испо сти јо се бајц за 
ови јег десе так годи на. 

пре ба ци ва ти -аци вам / -ацу ем несв 1. 
‘при го ва ра ти’. –  Опе кло га што му е пре -
ба ци јо за пијан ство на сла ви; 2. ‘пре во зи -
ти, пре ме шта ти’. – Звао Сава да му помо -
же пре ба ци ва ти дрва пре ко-про шћа; ║ 
пре ба ци ти пре ба цим св ‘при го во ри ти, 
уко ри ти’. – Пре ба ци јо му боз оно га што 
није дошо на акци ју око пута; 2. ‘пре ве -
сти с места на место’. – Да л би мого с 
коњи ма да ми пре ба циш овај наме штај до 
ћер ке? 

пре бе ћи -егнем св ‘иле гал но пре ћи 
гра ни цу’. – И Обрад ти ондак пре бег не у 
Ита ли ју, а одан ле пре ђе у Аме ри ку, потље 
није мого да се вра ти док му није заста -
ри ло. 

пре би ти пре би јем св ‘пре ту ћи неког’. 
– Пре би ли га у мили ци ји ко куч ку, потље 
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се мено устру чи јо; изр. ~ дуго ве ‘нами ри -
ти, нарав на ти’. – Ај ми ко људи д-испре -
би ја мо дуго ве и да бид не мо квит, да нами -
ри мо ко е коме шта дужан, што-но кажу, 
чис рачун – дуга љубав. 

пре бо ба ти се пре бо бам се св ‘пре здра -
ви ти, пре бо ле ти’. – Кад ћуре одврк не и 
пешес неђе ља пре ко ста не, каже се пре бо -
ба ло се. – Бога ми, баба се згод но пре бо -
ба, ене је трли тежи ну ко да јој је јаком 
шесет. 

пре бо ље ти -оли св ‘оздра ви ти’. – 
Једва на једви те јаде пре бо ље апе ра ци ју, 
ал сад се ковар но, вала Богу.  

пре бо ра ви ти -им св 1. ‘про ве сти вре -
ме’. – Цео дан је тамо пре бо ра вио чека ју -
ћи да наи ђе неко да га ишче тво ри из оне 
локве. – Ваздан пре бо ра ви смо у пла ни ни 
чека ју ћи шума ра да нам ишче ки ћа про -
ре ду; 2. ‘забо ра ви ти’. – А он пре бо ра ви јо 
да е обе ћо доћи. – Бија гу се загри ја ли јед -
но за-дру го, ал кад је оти шо у-вој ску, она 
га пре бо ра ви и уда де се за-дру гог, што 
казли: дале ко од очи ју – дале ко од-срца. 

пре бр ди ти -им св пре ма брди ти. – Кад 
је наи шо брдар кроз село, ком гој је тре -
ба ло, он пре бр дио брди ла; ║ пре бр ђа ва -
ти -рђа вам  несв пре ма пре бр ди ти; в. 
брди ти. 

пре бри зга ти -а св ‘нали ти у виме пре -
ви ше мле ка и мора ју се брзо пому сти (о 
музној сто ци’; в. мужа. 

пре бри ну ти -нем св ‘завр ши ти неки 
посао’. – Оже ник и нај мла ђег сина те пре -
бри нук и ту бри гу. 

пре бри са ти -шем св ‘обри са ти, пре -
чи сти ти’. – Сва ку ствар чи цу пре бри са смо 
вла жном крпом, нема трун ке пра ши не ни 
на чему, све цакли ко огле да ло. 

пре бро ди ти пре бро дим св ‘истр пе ти, 
издр жа ти’. – Пре бро ди смо и овај несрет -
ни рат и јопет нека ко пре ко ста смо. 

пре ва ли ти (се) пре ва лим (се) св 1. 
‘пре вр ну ти (се), пре ту ри ти (се)’; в. кли -

ма ти; 2. ‘пре ћи, про ћи; пре ма ши ти’; в. 
зара ван. 

пре ва ра ж ‘дово ђе ње неког у заблу ду, 
обма на’. – Ни сањо нисам да е то чиста 
пре ва ра, ал ет и то ти је нека шко ла, 
мораш добро д-отво риш очи мај шта да 
радиш, није џабе каза но не купуе се мач -
ка у џаку. 

пре вар ба ти -ам св ‘поно во обо ји ти’; 
в. пра ви ти. 

пре ва ри ти -им св ‘изи гра ти, обма ну -
ти’. –  Пре ва ри јо наку ђевој ку, не зна он 
кол ко е тешка суза ђево јач ка. 

пре ве сти -едем св ‘сме сти ти на дру го 
место’. – Мло ге наше Србе пре ве до ше у 
дру гу веру, те се одро ди ше; изр. ~ пра во 
‘ове ри ти уго вор у суду’. – Пре ве до смо 
пра во, уда ри ше нам на уго вор штам биљ 
пошто напла ти ше так су, и ми ти оде мо у 
кава ну на пече ње, ради алва лу ка, и туј се 
на пошљет ку ижљу би мо; ја њему велим: 
дабог да у здра вљу потро ши јо паре, а он 
мене каже да и ти и коље на иза тебе вај де 
с те пар це ле; изр. Пре ве до ше иг жед не 
пре ко воде. 

пре ви ја ва ти -ија вам несв ‘на ветру 
одва ја ти нечи сто ћу од зрне вља’. – Ан се 
ука же зго да, тре ба пре ви ја ва ти пасуљ; ║ 
пре ви ја ти -јем св ‘завр ши ти веја ње’. – 
Данас пир ну ветар ко нару чен те пре ви ја -
смо пасуљ;║ пре ви јан -а -о ‘пре ве јан, 
лукав, нама зан свим боја ма’. – Тај ти је 
пре ви јан, пре ва рант каког нема нада ле ко. 

пре ви ја ти пре ви јам несв а. ‘мења ти 
завој (на рани), повој’. – Ене га у амбу -
лан ти код Чвик та, пре ви ја му рану; ║ пре -
ви ти пре ви јем св ‘про ме ни ти завој’.– Тре -
ба поно во да се пре ви јеш, про кр ва ри јо ти 
завој. 

пре ви ју так -тка ‘смо ту љак’. – Кад су 
се сре ти ли, он јој тут ну у-шаку неки пре -
ви ју так.  

пре ви ка ва ти -ика вам несв ‘нави ка ва -
ти се’. – Дуго сам превикaвала да на таки 
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начин ткем; ║ пре вик ну ти -нем св ‘нави -
ћи се’. – Наре ди ла ми ђеца зубе, не могу 
ласно да се пре вик нем; ║ пре ви ћи -кнем 
св ‘и с т о ’ . – Кад сам се уда ла, једва сам 
пре ви кла на овда шње оби ча је. 

пре ви ра ти пре ви ре несв ‘поста ја ти 
кисео, фер мен ти ра ти’. – Поче ле су шљи -
ве  пре ви ра ти, још кои дан па ћемо да 
нала же мо лам пек; ║ пре ви ра ње с ‘фер -
мен та ци ја шљи ва, коми не’. – Залад ње, 
мало успо ри ло пре ви ра ње маџар ке; ║ пре -
вре ти пре вре / пре ври св а. ‘фер мен ти ра -
ти’. –  Још мено да пре вре, па ћемо пот -
па ли ти лам пек; б. ‘одсто ја ти после 
соље ња, »сазре ти« (о сиру)’. – Кад сир 
добро пре ври, ондак ти је то ста ри.  

пре ви тан -тна -о ‘окре тан, баста шан’. 
– Милан чић ти је пре ви тан за све, сва шта 
му баста. 

пре вла чи ти пре вла чим несв ‘пре но -
си ти вуче њем с јед ног места на дру го’. – 
Досад пре вла чи ли пла шће и ćели да мало 
дану па ће ђену ти; ║ пре ву ћи -чем св ‘пре -
ве сти, пре не ти с јед ног на дру го место’. – 
Пре ву кли смо сво сије но из поља вамо -
го ре кући, жђе ну ли и поле ме за ли, ота ро -
си смо вели ки посо. 

пре во ље ти пре во лим св ‘заво ле ти 
дру гог’. – Запје ва ше чоба ни озго низ 
Дубо ве: устај, Раде, свое ста до спа си / 
одње ше га Бели це тала си / нека носе и 
мене и ста до / кад си дру гог пре во ље ла, 
Радо. 

пре ври шта ти -им св ‘пре пла ка ти’; в. 
уро кљив. 

пре вр ља ти -ам св ‘пре га зи ти усе ве, 
тра ву, напра ви ти ште ту’. – Љепо са ви не 
овце ми јопет пре вр ља ле јечам, нит могу 
да е рези лим, нит више да трпим ште ту 
коју ми пра ви. 

пре вр ље зи ти -им св ‘лоше ура ди ти, 
пре пел ве ри ти (в.)’. – Нису то добро ура -
ди ли, само нако пре вр ље зи ли, кол ко д-
ота ро се. 

пре вр ну ти пре вр нем св 1. ‘обр ну ти; 
пре ту ри ти, обо ри ти’. – Пре вр ну ли би нам 
се ђедо ви у гро бо ви ма кад би зна ли шта 
се вође ради ш њином заму ком. – Пре вр -
ну ше пра сад кову и про су ше спла чи не; 2. 
‘извр ну ти на налич је’; в. гужњак; изр. ~ 
угар ‘поно во пре о ра ти угар’. – Кад смо 
пожње ли пше ни цу, ондак смо стрн уга -
ри ли, па смо сад поно во пре вр ну ли онај 
угар али дубље; ║ пре вр та ти -ћем несв 
пре ма пре вр ну ти. – Пошли они да пре вр -
ћу сје но, а ја бијаг мали па ме одре ди ли 
за водо но шу. 

пре врт м ‘дру га стра на тек сти ла, 
налич је’. – Нама мај ка саши ла пан та ло -
ни це од њене ђево јач ке сук ње с пре вр та 
да не позна ју жене из џема та, но да мисле 
да е ново;  ║  пре вр тач ки прил ‘врста 
пле те ња’. – Мош да пле теш кло кет, мош 
вркет, а мош и пре вр тач ки; ║ пре вр тљив 
-ртљи ва -о ‘дво ли чан, подао’. – Он ти је 
пре вр тљив, ништа не мош да му све ру еш. 

пре га ња ти (се) пре га њам (се) несв 
‘пре пи ра ти се, над му дри ва ти се’. – Немо -
те се људи туј нак пре га ња ти, зар нема те 
памет ни јег посла тако ви Бога. – Ђе нађо -
сте мене, да вако под ста рос идем да се ш 
њима пре га њам; в. мржље ти; ║ пре гна -
ти  пре гнам св 1. ‘пре ву ћи, пре не ти’. – 
Чича, опра ви јо ме тата да те питам мош 
ли пред-ноћ да нам пре гнаш пла шће до-
шта ле. – Да л би мого да ми пре гнаш оне 
труп це до бан се ка; 2. ‘пре ве сти, пре пра -
ти ти’. – Пре гнај овце у стрн па дођи да 
ми пове деш воло ве да пре гнам крсти не; 
3. ‘пре те ра ти, поста ти неу ме рен’. – Он ти 
је туј нак прег но пре ко сва ке мере; ║  пре -
го ни ти пре го ним несв 1. ‘пре вла чи ти с 
јед ног места на дру го’. – Ене иг пре го не 
тикве; 2. ‘пре те ра ва ти с јед ног на дру го 
место’. – Пре го ни гове да спо ред гор ње 
куће; 3. ‘поста ја ти неу ме рен’. – Често он 
пре го ни у пићу, ал у послу то му се не 
деша ва. – Он ти нема мере у јелу и пићу, 
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често пре го ни па ме згод но стра да му не 
попу шти здра вље. – Он кад поч не да се 
вали, знај да пре го ни за дупло од оно га 
што јесте; 4. ‘над гор ња ва ти се, над му дри -
ва ти се’. – Кад гој се саста ну, они поч ну 
да се пре го не, свак би да њего ва бид не 
ста ри ја. 

пре глад ње ти -ним св ‘дуго гла до ва -
ти, изглад не ти’. – Два дана не оку си смо 
ништа те пре глад ње смо и више не оćе ћа -
мо глад. 

[прегледати] -ам св. – Пре гле до док -
тор ђеда и вели да су позив за њега »неђе 
горе« зату ри ли; ║ пре гле да ти пре гле дам 
несв. – Учи тељ зађе па нам пре гле да 
задат ке;  ║ пре глед ну ти пре глед нем св 
‘пре гле да ти, виде ти; про це ни ти’; в. избри -
са ти, оти ра ти. 

пре го во ри ти -ово рим св ‘убе ди ти, 
наго во ри ти’. – И он ти њу пре го во ри и 
она ти ота ле са сабо ра пође за њега. 

пре го ди ни ти -оди ним св ‘про ве сти 
годи ну, про бо ра ви ти’. – Пре го ди нио сам 
у њиној кући, гле да ли су ме ко свое дије -
те и Радо сав и Дра ги ња, љеба ми и соли.  

пре го ре ти -и св 1.а. ‘саго ре ти’. – Бијак 
доље код Миће у Чач ку, они има ју стру ју 
и ми вече ра мо, кад одјам пут оста смо у 
мра ку, веле: пре го ре ла сија ли ца, а ја се 
мислим – ништа без нашег вење ра; б. 
‘одсто ја ти, пот пу но истру ну ти (о стај ском 
ђубре ту). – Кад доспиш, догнај ми оног 
пре го ре лог ђубре та да пођу брим башчи -
цу; 2. ‘пре ста ти дава ти мле ко, засу ши ти’. 
– Поч неш да пре ска чеш мужу очи теље -
ња док кра ва не пре го ри.  

пре гра да ж ‘пре пре ка’. – Изме ђу ова -
ца и јаг ња ди има пре гра да да овце не могу 
јаг њад ма д-отму меки ње. 

пре гра ди ти пре гра дим св ‘ста ви ти 
пре гра ду’. – Тре ба пра сад ма пре гра ди ти 
један ћошак и дава ти им да стал но има ју 
ране; ║ пре гра ђи ва ти -ађи вам / -ађу ем 

несв. – Ене иг у-шта ли, пре гра ђи ва ју 
изме ђу кра ва и тела ди. 

пре гр мље ти -мим св ‘савла да ти неку 
нево љу’. – Вала Богу кад пре гр мље смо и 
ову попла ву. 

пре гр ну ти пре гр нем св 1. ‘лопа том 
про ме ша ти, пре ба ци ти на дру гу стра ну’. 
– Кад гој доспиш, пре гр ни пше ни цу да се 
не упа ли, повла жна е; 2. ‘пре ба ци ти нешто 
пре ко леђа, при гр ну ти’. – Пре грн де се с 
овом џоком, назеп шћеш на тој про маи;  ║  
пре гр та ти -ћем несв пре ма пре гр ну ти. – 
Немо те ту земљу пре гр та ти, тре ба е ишће -
ра ти из авли је. 

пре грш -шти ж ‘пре гршт, коли чи на 
нече га што ста не у две спо је не шаке’. – 
Даде нам баба по пуну пре грш јагли ца. 

пре гу ра ти пре гу рам св ‘пре ћи неку 
пре пре ку’. – Каже баба Зор ка: јој, ђецо, 
ја, пуста, пре гу рак осам де сет и узек деве -
де се ту.    

пре да ни ти пре да ним св ‘про ве сти 
дан’. – Туј ти ми пре да ни смо у потаи и 
кад је пала ноћ, кре ну смо диље. 

пре да ну ти пре да нем св ‘одах ну ти, 
мало одмо ри ти’. – Нисмо има ли кад ни 
да пре да не мо јел ако нас ува ти ноћ, оста 
недо ми ре но, ко да се вра ћа на толи ку даљ; 
в. заста ти, испа ли чи ти. 

пред во и ти -им св ‘раз де ли ти, раз дво -
ји ти’. – Идте те пред вој те јелов ни од 
ćемен ског ком пи ра. – Пред вој те јаг њад у 
ћилер, а овце остав те у тору. 

пре де нац -енца м ‘упре да ње лан ца 
или коноп ца помо ћу дрве не полу ге ради 
учвр шћи ва ња’. – Попе њи се горе на кола 
те уда ри пре де нац да нам не-спа ну сно -
по ви; в. упре ден чи ти. 

пре ди во с ‘пре ђа’. – Кад пови ше пре -
ди ва нава ше мо, ми ондак носи мо у боја -
џи ни цу на вар ба ње. 

пред ња чи ти пред ња чим св ‘прва чи -
ти, исти ца ти се’. – Он је у све му пред ња -
чи јо и у зна њу и у има њу. 
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пред њи ца ж ‘пред њи део гор ње оде -
ће, скут (в.)’; в. зикер на дла. 

пре до ми сли ти се -им се св ‘про ме ни -
ти мишље ње, став’. – Оном ко ништа не 
зна нај лак ше је да се пре до ми сли; ║ пре -
до ми шља ти се -оми шљам се ‘коле ба ти 
се, дво у ми ти се’. – Немо да се мислиш и 
пре до ми шљаш и да се нешто нећ каш (7: 
207); ║ пре до ми шља ва ти се -ишља вам 
се несв пре ма пре до ми сли ти се; в. тре -
звен. 

пре др је ти пре дрем св ‘пре гу ра ти, 
савла да ти; про би ти се’. – Бога ми, пре др -
је мој ђедо апе ра ци ју и ене га сад шур ка 
пова здан у башчи ци, око сто ке и тако те 
ства ри.  – Једва живи пре др је смо пре ко 
они јег сме то ва; в. загли би ти; ║ пре ди ра -
ти -ем несв пре ма пре др је ти. – Кад су 
поче ли пре ди ра ти пре ко-брда, зна ли смо 
да ће бити бела ја.  

пре дру го ја чи ти -оја чим св ‘пре и на -
чи ти, ура ди ти дру га чи је’. – Пре дру го ја -
чи ли јој план и уда до ше је за дру гог.   

пре ђа ж в. пре ди во. – Пре ђу смо потље 
носи ли код боја џин ке Лепе Чеке ре вац. 

пре жа ли ти -им св ‘пре бо ле ти, савла -
да ти жалост’. – До кра ја живо та није 
могла да пре жа ли Гво зде на кои јој умр је 
кад је имо седам годи на. 

пре жа ло с ‘онај који вре ба, при кра да 
се, чека у пота ји’. – То ти је јед но тешко 
пре жа ло, само чека кад ће д-иско чи при -
ли ка да неког уце ни. 

пре жа ти пре жам несв ‘вре ба ти, чека -
ти у засе ди’. – Раз бој ник пре жа жртву у 
заćе ди ко мач ка миша. 

пре жи ва ти пре жи вам несв ‘пре жва -
ка ва ти хра ну која се код пре жи ва ра из 
желу ца поно во вра ћа у уста ради усит ња -
ва ња’. – Напа сле се кра ве оне ота ве, сите 
ко бурад, ене иг пол је га ле у лад и пре жи -
ва ју. 

пре жи вље ти -им св ‘изву ћи се из 
нево ље, пре жи ве ти’. – Пре жи вљо сам сто 
јада; изр. Ко пре жи ви при ча ће. 

пре за ло га и ти (се) -ога им (се) св ‘поје -
сти мало, на брзи ну’. – Ајде да се часком 
пре за ло га и мо кол ко било па д-иде мо да 
то завр ши мо. 

пре за ти1 пре жем несв ‘ста вља ти амо -
ве коњи ма’. – Пре жи, син ко, коње, д-иде -
мо у воде ни цу. 

пре за ти2 пре зам несв ‘зази ра ти, устру -
ча ва ти се’. –  Мло го се оси ли јо, не пре за 
ни од кога, не знам да л ће му то на добро 
иза ћи. 

пре зва ти пре зо вем св 1. ‘про зва ти’. – 
Пре зва он њега пред сви ма и вели му у-
очи: што ти лажеш?; 2. ‘пре и ме но ва ти, 
дати нади мак’. – Мене име Томи слав, а 
они ме пре зва ли Лисо; ║ пре зи ва ти пре -
зи вам  несв  ‘про зи ва ти,  утвр ђи ва ти при -
су ство’.  –  Сва ко  јутро  нас  пре зи во учи -
тељ.  

пре зи ме -ена с 1. ‘поро дич но име’; 2. 
‘нади мак, име од миља које мла да даје 
уку ћа ни ма када дође у кућу’. – Кад сам 
дошла у нов дом, бија ше пуна кућа ђеце, 
јетр о ва па ђеве ра и зао ва те сам сви ма 
пода ва ла пре зи ме на: дели ца, ђешо, бра -
ле, бра ли ца, бра ћа, сеја, сеи ца, мило цве -
ће, дра го цве ће. – Зва ла га пре зи ме ном 
бра ли ца. 

пре зре ли ти -и[м] св ‘пре ћи фазу 
сазре ва ња и наја ви ти поче так тру ље ња (о 
воћу)’; в. коп ни ти, рас тро па ти се. 

пре зу ти се -уем се св 1. ‘поме ша ти 
обу ћу, »погре шно се обу ти«’. – Пре зуо 
кон ду ре па леву тури јо на десну ногу; в. 
глупач[иц]а; 2. ‘про ме ни ти обу ћу’. – Изга -
зи смо по неким бара ма, једва чекак да 
дође мо кући да пре зу ем суве чара пе. 

пре је да ти се пре је дам се несв ‘јести 
пре ко мере, жде ра ти’. – Пре је да се ко да 
се бои да ćутра неће има ти шта да пој де; 
║ пре је сти се пре је дем се св ‘наје сти се 
пре ко мере’. – Немој де да се преј деш, па 
јопет да пук ћеш. 

прек ćу тра прил в. про ćу тра. 
пре ка да ж ‘чин пре ка ђи ва ња обред -

ног кола ча’; в. пре ка ди ти. 
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пре ка ди ти пре ка дим св 1. ‘изда ти 
подуш је, извр ши ти пара стос’. – Пре ка ди -
ли смо ђеду четре сни цу; 2. ‘осве ти ти и 
пре ло ми ти слав ски колач’. – Ми на дан 
сла ве носи мо у цркву слав ски колач да 
нам га поп пре ка ди; ║ пре ка ђи ва ти пре -
ка ђу ем несв ‘изда ва ти подуш ја, пара сто -
се’. – Ми смо свим нашим ста ри ма пре -
ка ђи ва ли сед ми цу, два е сни цу, четре сни цу, 
полу го ди шњи цу и годи шњи цу. – О заду -
шни ца ма пре ка ђу е мо пана и ју; ║  пре ка -
ђи ва ње с ‘сече ње слав ског кола ча, осве -
ће ње слав ског жита’. – Кад смо носи ли 
кола че на пре ка ђи ва ње, поп тури јо све -
ску и упи суе кол ко ко дае.  

пре ка ли ти пре ка лим св ‘ока ли ти’. – 
Ако [ће]ш да кле паш алат ку, мора д-одеш 
код кова ча да е пре ка лиш тако што се нај -
пр во уси ја на ковач кој ватри, онда се 
чеки ћом ота њи оштри во, па е онда пото -
пи у лад ну воду; ║ пре ка љен -а -о ‘вичан, 
иску сан’. – Њега е у живо ту сва шта сна -
ла зи ло и он ти је сад пре ка љен и спре ман 
за све. 

пре кар да ши ти -арда шим св ‘пре вр -
ши ти меру, пре те ра ти у нечем’. – Кад је 
пре кар да ши јо са тро ше њом, а са испи ти -
ма ота њи јо, ја му ома лим посла так и ка-
жем: сине, здо го во ри ли смо се да ти сно -
сим тро шко ве шко ла ри не а јок лежа ри не, 
од данас се сна ла зи без мене ил дођи кући 
да ради мо бара бар. 

пре кви та ти -ам ‘израв на ти рачу не, 
раш чи сти ти’. – Ајде ми лепо и згод но да 
пре кви та мо рачу не и да види мо ко коме 
и кол ко дугуе. 

пре ки да ти пре ки дам несв ‘зау ста вља -
ти неки ток’. – Спо ра ди кише смо некол -
ко пута пре ки да ли копа ње, чим се скло -
ни мо, киша ста не; ║ пре ки ну ти -нем св 
1. ‘обу ста ви ти, ста ти, зау ста ви ти се’. – 
Трко пиш, пре ки но д-општи са пола села. 
– Син ко, вели ђедо, кад ти је нај сла ђе, 
пре ки ни да једеш; 2. ‘рас ки ну ти’. – Ја му 

вичем: немо толи ко зате за ти, ал он не слу -
ша и пре ки де узи цу.  

пре ки пље ти пре ки пи св 1. ‘пре ли ти 
се пре ко иви це посу де (нешто што се нала -
зи над ватр ом, што се кува)’. – Зама ри ја -
смо се те нам пре ки пље млје ко; 2. ‘не 
издр жа ти неки при ти сак, побе ћи од неке 
муке’. – Пре ки пље ло му и он није мого 
више д-истр пи ту зебан ци ју но зди ми и 
оде пре ко бје лог свје та.  

пре кла ни прил ‘прет про шле годи не’. 
– Пре кла ни ми се роди јо нај мла ђи унук, 
све се надам биће још кое дје те, ако Бог 
да; в. зај но. 

пре кла ти пре ко љем св пре ма кла ти. 
– Ене га још спа ва ко пре клан. 

пре кљу че / пре кју че прил ‘пре два 
дана’. – Пре кљу че се нешто мота ла мили -
ци ја по селу, мора да е неко оцин ка рен; в. 
кењ кав, оздра ви ти, пога ча.  

пре ко прил ‘пре чи цом’. – Идте вуда, 
пре ко, овом пута њом, мло го ви је бли же 
него око ло д-оби ла зи те; изр. ~ гла ве ‘пре -
ви ше’ – Вала, дје те, посла пре ко гла ве, 
нема мо кад чести то воде да пије мо; ~ 
пута `с дру ге стра не пута`. – Њина кућа 
ти је пре ко пута задру ге.    

пре ко ва ти пре ку ем св ‘про ме ни ти 
пот ков’; в. поа ба ти. 

пре ко ви ше прил ‘више него што тре -
ба, пре ви ше’. – Има мо, вала Богу, све га и 
пре ко ви ше; в. доља, напле сти. 

пре ко ка ти се пре ко кам се св ‘пре те -
ра ти, пре то ва ри ти се, пре је сти се. – Пре -
ко ка ли се оне печењ чи не и вина и само 
што нису поче ли да бучу. 

пре ко па ни ца ж ‘ред, врста у њиви при 
копа њу када у њу пре ђе сусед ни копач’. – 
Мој весе ли све кар пој та па кад бид не при 
вру, он начи ни пре ко па ни цу у мојој врсти 
да ми олак ша. 

пре ко ре ти -им св ‘уко ри ти неког’. – 
Кол ко пута ме је ста ри ја сестра пре ко ре -
ла како се ја беја ги извла чим, а глав ни 
посо пад не на њу.  
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пре ко ста ти -нем св ‘пре те ћи, пре жи -
ве ти опа сност, пре о ста ти’. – Изи шо Рале 
из бол ни це па комен ди ја, вели: јопет пре -
ко стак.  

пре кра ја ти пре кра јам несв ‘пре и на -
ча ва ти’. – Ма ко сте ви бре да пре кра ја те 
мое пла но ве; ║ пре кро ја ва ти -оја вам несв 
1. ‘пре пра вља ти, пре кра ја ти ста ру оде ћу’. 
– Пре кро ја ва јој баба јед ну аљин чи цу; 2. 
‘мења ти планoве’. – Нису му дали како је 
он шћео но му пре кро ја ва ли пла но ве; ║ 
пре кро и ти пре кро им св 1. ‘пре пра ви ти 
(ста ру оде ћу)’. – Брзо ће то она тебе да 
пре крои и биће ко ново; 2. ‘про ме ни ти 
мишље ње, план’. – Он шћео да сади вино -
град, ал му кућа ни пре кро и ше план.  

пре кра ти ти пре кра тим св ‘ускра ти ти, 
забра ни ти’. – Пре кра ти јо ми док тор д-
едем масно и сла но, а ја му велим, па 
добро, док то ре, ако не сми јем све то што 
си ми соп шти јо, сми јем ли да пасем тра -
ву, а он ти мене узвра ти: сми јеш, каже, ал 
немо по роси. 

пре крет м ‘поди за ње или навла че ње 
нечег пре ко полу ге’. – Немој те се, ђецо, 
мучи ти, еве вам ова ћуски ја па то на пре -
крет пре врн те олај ле. 

пре кре чи ти -им св ‘поно во окре чи -
ти’; в. шту ка тор. 

пре кр сти ти се пре кр стим се св ‘осе -
ни ти се крсним зна ком’. – Вако, бла го 
баби, саста виш на десној руки ци палац, 
кажи прс и вели ки прс, а ова два при ти -
снеш уз длан, па ондај ова три прста 
туриш нај пр во на чело и каш »у име Оца«; 
па ондак на пупак и рек неш »и Сина«, па 
вако на десно раме и каш »и Све то га Дуа« 
и на лево раме и рек неш »Амин«; изр. ~ 
руке а. ‘пре ста ти ради ти’.– Нај лак ше је 
пре кр сти ти руке, ал је мука кад зава ли 
гузи ци; б. ‘умре ти’. – Оćе ти јо е ђедо да 
ће тога дана да пре кр сти руке и реко Јули 
да зов не Жар ка. 

пре кру па ж ‘круп ни је самле ве на 
жита ри ца за сточ ну исхра ну’. – Ови њини 

купи ли пре кру пач и сами мељу пре кру пу 
за сто ку; в . јар ма. 

пре кру па ти -ам св ‘при пре ми ти пре -
кру пу’; в. пре кру пач. 

пре кру пач -ача м ‘спра ва за мле ве ње 
куку ру зног зрна’. – Земај ле смо и за сто -
ку носи ли у воде ни цу, е вамо кад је уве -
де на лек три ка, ско ро сва ка кућа е наба -
ви ла пре кру пач па пре кру па мо сто ци очас 
посла. 

пре ку сту ри ти се -им се св ‘усу ка ти 
се, омр ша ви ти, оне мо ћа ти’. – Нешто се 
Јере ми ја пре ку сту ри јо, мешчи ни да му 
нису баш све козе на бро ју; в. чкр бав. 

пре ла га ти пре ла жем несв ‘изру чи ти 
један и при ста ви ти дру ги казан џибре при 
пече њу раки је’; ║ пре ло жи ти пре ло жим 
св. – Ти ćеди ж-ђецом, са-ћу ја, д-идем да 
помог нем Мило ра ду пре ло жи ти лам пек. 

пре ла ди ти (се) пре ла дим (се) св ‘пре -
хла ди ти се’. – Обуц де се боље, немо да 
се пре ла диш па потље да шмр кљаш. 

пре лаз м ‘пре ска ка ло на огра ди’. – У 
ђете ли ни више пре ла за се рас кво ца ла и 
нале гла цвр цин ка. 

пре ла ја ти -је св ‘непре кид но лаја ти 
неко време’; в. кер че. 

пре ла ма ти пре ла мам несв ‘ломи ти’. 
– Ене ђедо и унук оће да пре ла ма ју чесни -
цу;  ║ пре ло ми ти пре ло мим св ‘сло ми -
ти’. – Ајде да зај но пре ло ми мо колач, са-
ће поп да бане; изр. ~ пре ко коље на  ‘на 
брзи ну’. – Он није шћео да чека шта ће 
дру ги рећи, но пре ло ми јо пре ко коље на и 
гото ва ствар.  

пре ле ће ти пре ле тим св ‘пре ле те ти’. – 
Пре ле ће ше ждра ло ви изнад наши јег кућа, 
осе ли ше се, са-ће да залад ни. 

пре ли ва ти пре ли вам несв ‘наси па ти 
теч ност пре ко нече га’. – Ми о заду шни -
ца ма кади мо гро бо ве и пре ли ва мо иг 
црве ним вином, вако у крс; ║ пре ли ти 
пре ли јем св ‘насу ти теч ност пре ко нечег’. 
– Узми, син ко, вино па пре ли гро бо ве вако 
у крс. 
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прел је та ти прел је ћем несв ‘лете ти с 
јед ног на дру го место’. – Прел је ћу из јед -
не у дру гу пар ти ју ко пилад пре ко про -
шћа, само да се здом ча ју вла сти. 

пре ло с ‘седељ ка, посе ло на коме се 
пре де,  пле те, везе’. – Зави чај те зове на 
мобу, на пре ло и поćе ло, на коми ша ње, на 
игран ку, у коло око рого џе на којој жми р -
ка кар би ту ша, под којом јер мо ни каш рас -
те же дуг ме та ру (11: 5).  

пре ло ма та ти се -ам се несв ‘про ћи 
кроз тешко ће, мучи ти се про ла зе ћи кроз  
мно ге ломо ве’. – Кад поглаш, све се пре -
ло ма та пре ко Жар ко ви јег леђа. 

пре ло па та ти -ам св ‘изме ша ти лопа -
том’; в. лопа та ти. 

пре ља ж ‘жена која пре де’. – Све пре -
ље поćе да ју око про че вља, која пре де, која 
пле те, пође ко ја везе па и запје ва ју; в. спре -
сти.  

пре ље так -тка м ‘стог који је пре го -
ди нио (в.), од про шлог лета, од лане’. – 
Осто ми један пре ље так ове дрме зи не за-
овце (7: 98).      

пре љу би ти пре љу бим св ‘заво ле ти 
дру гог’. – Кад је он бијо у вој сци, Петри -
ја пре љу би ла дру гог и уда ла се.   

пре ма за ти -жем св ‘нама за ти’. – Пре -
ма жи те још јед ном про зо ре спо ља да не 
може вла га да им нау ди; ║ пре ма зи ва ти -
азу ем несв. – Пре ма зи во ја то два три пута, 
ал јопет оста ло бље ду ња во. 

пре мед ба ж ‘при мед ба’. – Кад је онај 
буџо ван завр ши јо говор, Обрад му рече 
да има јед ну пре мед бу: онај твој непо мја -
ник рече да нас је при је рата било педе -
сет посто непи сме но, а да е сад откад сте 
ви дошли на влас обр ну та ситу ва ци ја, па 
би ја пито кака е раз ли ка. 

пре ме ђа ва ти -еђа вам / -еђу ем несв 
пре ма пре ме ђи ти. – Ко гој је пре ме ђа во 
ж ђаво лом је орта чи јо; ║ пре ме ђи ва ти -
еђи вам / -еђу ем несв. – Они  стал но пот -
ко па ва ли међе и пре ме ђи ва ли поме но, 
ништа бак су зни је; ║ пре ме ђи ти -им св 

‘пома ћи међу на ште ту међа ша’. – Нисам 
ја, гсин суди ја, пре ме ђи јо, на при ли ку, 
ником, јок, но оćе ко у мом, у мојој ђедо -
ви ни;  

пре ме ри ти -им св ‘изме ри ти’; в. ват, 
машка, уме три ти. 

пре ме та ти пре ме ћем несв ‘пре ту ра ти, 
меша ти, пре ме шта ти’; в. позлоп шти ња. 

пре ме ти ти -етим св ‘уочи ти, запа зи -
ти, при ме ти ти’. – Није  се могло деси ти 
да она не пре мети кад неко про ђе путом; 
║ пре ме ћи ва ти -ећу ем несв. – Одав но ја 
пре ме ћу ем да се они погле да ју, ал нисам 
шћео да иг ови рам. 

пре ми ну ти пре ми нем св ‘умре ти’. – 
Јутр ос, раном зором, пре ми ну ла весе ла 
Дра ги ња, сун це те гри ја ло. 

пре ми шља ти се пре ми шљам се несв 
‘дво у ми ти се, коле ба ти се’. – Пре ми шљам 
се  ку-ћу,  шта  ћу  и  како  ћу  јел  мој  ни-
ко  ником  никад  није  то  учи њо  што  он 
учи ње, аветиња. 

пре мло го прил ‘пре мно го, више него 
што тре ба’. – Роди ло воће, вала Богу, мло -
го и пре мло го, не може мо га ласно испот -
ко чи ва ти да се не поло ме гра не. 

пре мо ли ти (се) пре мо лим (се) св 
‘моли ти се пре ко мере’. – Има ди ја ше оби -
чај баба да каже да се Богу не мош пре -
мо ли ти.  

пре мре жи ти -им св ‘пре кри ти мре -
жом’. – Уви ђок у кача ру и згра нук се: 
скроз-наскроз је пау ци пре мре жи ли; изр. 
Да ветр о ва није, пау ци би небо пре мре -
жи ли. 

пре мун та ти пре мун там св ‘изи гра ти, 
наса ма ри ти, пре ва ри ти, обма ну ти’. – Води 
рачун, немо они ман гу пи да те пре мун та ју. 

пре мур да ри ти -урда рим св в. пре пел -
ве ри ти. – Ма рђа во ми ура ди јо да-бок 
сачу вај, пре мур да ри јо над вое-натр ое. 

пре не ма га ти се -ене ма же се несв 
‘бити неис крен, вара ти’. – Немој де туј нак 
да се пре не ма жеш док нисам узо прут па 
ћеш да видиш тво га Бога. 
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пре не ра зи ти се -ера зим се св ‘запре -
па сти ти се, запа њи ти се’. – Кад је он њима 
скре со у брк све по реду, сви се живи пре -
не ра зи ше. 

пре нос м ‘пре ме шта ње нече га’. – На 
Мла дог Нико лу ти је бијо пре нос мошти -
ју Све тог Нико ле. 

пре ну ти се -нем се св ‘трг ну ти се из 
сна, про бу ди ти се’. – Кад поче да грми, 
дје те се пре ну и запла ка.  

пре ње ти -сем св 1. ‘поме ри ти нешто 
с јед но га места на дру го’. – Коље смо  
пре ње ли у-башчу; 2. ‘носи ти плод у утро -
би дуже од уоби ча је ног вре ме на’. – Тре -
ба ло е да с-оте ли досад, ал пре ње ла више 
од седам дана; ║ пре но си ти пре но сим 
несв пре ма пре ње ти. – Кад надо ђе, поток 
ми смо ђецу пре но си ли пре ко воде. – Јесте 
л виђе ли како мач ка  пре но си мачи ће?  

пре о би ље с ‘пре о бил ност, више него 
што тре ба’. – Боље ти је у сло зи и сиро -
ма штву,  но  у  пре о би љу – у сва ђи и не-
сло зи. 

пре о бла чи ти се -обла чим се несв 
‘обла чи ти  дру гу  оде ћу’.  –  Ене  га у-ку- 
ћи пре о бла чи  се,  са-ће  он; ║ пре о бу ћи  
се -учем се св ‘обу ћи дру го’. – Кад се пре -
о бу ко, ко да е дру ги човек.  

пре о бра зи ти се -обра зим се ‘пре о бра -
ти ти, про ме ни ти’. – Нама баба није дала 
потље Про бра же ња да се купа мо у рје ци; 
каже: не ваља јел се ондак пре о бра зи и 
гора и вода. 

пре о бу ва ти се -обу вам се несв ‘мења -
ти обу ћу’. – Стал но смо се пре о бу ва ли 
кад неђе пође мо; ║ пре о бу ти се пре о бу ем 
се св ‘про ме ни ти обу ћу’. – Саче кај ме 
само мено док се часком пре о бу ем, да не 
идем баш у овим тра ља ма међу народ. 

пре о бу ка ж ‘веш за пре свла че ње’. – 
Ајте да вас мај ка оку па, спре ми ла сам ви 
чисту пре о бу ку да бид не те уљуд ни.  

пре о бу ћи (се) -чем се св ‘про ме ни ти 
оде ћу, пре сву ћи се’. – При чек ни мено да 
се пре о бу чем, зачас ћу ја [бити спремна]. 

пре оп те ре ти ти се -им се ‘бити у вели -
ком послу, под вели ким тере том’. – Мло -
го е добра и вред на, ал су е, мешчи ни, 
проп те ре ти ли више но што тре ба. 

пре па да ти1 (се) -ам се несв ‘пла ши ти 
(се)’; ║ пре па ну ти се пре па нем се св 
‘упла ши ти се’. – Кад је ćев ну ло и загр -
мље ло, ђеца се пре па ну ше и поче ше да 
пла чу у-глас; пре па сти се пре пад нем се / 
пре па нем се св ‘и с т о ’ . – Ниси га ни ш 
чим мого пре па сти; в. гла сник. 

пре па да ти2 -а св ‘пада ти без пре стан -
ка, испа да ти се (о киши)’; в. бого вет ни, 
вас це ли. 

пре пар ла ва ти -арла вам несв ‘брзо 
пре ла зи ти, пре тр ча ва ти’. – Пре пар ла во е 
пре ко Јели це иља ду пута;  ║ пре пар ла ти 
-ам ‘пре ћи брзо, пре тр ча ти’. – Кол ко сам 
само пута пре пар ла ла пре ко пла ни не с 
обра ма чом, ни бро ја му нема. 

пре па ти ти пре па тим св ‘истр пе ти, 
пре жи ве ти’. – Нико није толи ко пре па тио 
ко ми на Голом Ото ку, то што су нам зли -
ков ци чини ли, никад зве ри сво јој врсти 
учи ње ле не би. 

пре пе гла ти пре пе глам св ‘испе гла ти’. 
– Пре пе гла ла сам посте љи не, астал ске 
чар шо ве, ђеци кошу ље да сла ву доче ка -
мо у реду како ваља и тре буе. 

пре пек м ‘љута раки ја, пре це че ни ца’. 
– Пре пек смо сипа ли у онај рас тов две -
стак. – Ове годи не пре пек бијо ко гром. 

пре пел ве ри ти -им св ‘рђа во ура ди ти 
посао’. – Јопет ми онај твој при ја тељ пре -
пел ве ри јо ону кацу, не држи воду. 

пре пе ли ца ж зоол ‘пти ца сели ца 
Cotur nix cotur nix’. – Мали је дукат ал вре -
ди, ко-но што е мале на тица пре пе ли ца, 
али смо ри коња и јуна ка; ║ пре пе ли чи ца 
ж дем; ║ пре пе лич ји -а -е ‘који је од пре -
пе ли це’. – Туј ти ми наи шли на гње здо с 
пре пе лич јим јај ци ма, а ђедо вели: немо 
дира ти, гро та е. 

пре пе ру ша ти -а св ‘пари ти се (о петлу 
и коко шки), таба ти’. – Ако ти мој пје вац 
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пре пе ру ша коко шку, води ћеш је на пре -
ви ја ње. 

пре пе ти преп нем св ‘пре мести ти, пре -
ве за ти с јед ног места на дру го’. – Оти шла 
баба да преп не јуне у гор њи крај лива де; 
║ пре пи ња ти -њем несв пре ма пре пе ти. 
– Немаш га ђе пре пи ња ти, све уби ла ова 
суво ви ца.  

пре пе ћи -ечем св 1. ‘испе ћи љуту 
раки ју из себи це, доби ти пре печеницу’.  
– Још да пре пе чем раки ју и са пецид бом 
сам за ову годи ну завр ши јо; 2. ‘пре ви ше 
испе ћи пече ње, пога чу’. – Добро ти је 
пече ње, нема шта да се каже, ал ми се 
чини да си га мено пре пе ко; ║ пре пе ца -

ва ти -еца вам несв ‘пећи меку раки ју да 
би се доби ла љута, пре пе че ни ца’. – Ене 
иг код кача ре пре пе ца ва ју раки ју.   

 пре пи ја ти (се) пре пи јам (се) несв 
‘пити пре ко мере, опи ја ти се’. – Почо да 
пре пи ја и чекај да види мо ђе ће се зуста -
ви ти; ║ пре пи ти пре пи јем ‘попи ти пре -
ви ше’. – Ноћас је пре пи јо, јутр ос не мож 
да се напи је воде, ваља дар је зато и каза -
но: ко вече ра раки је доруч куе воде. 

пре пи ра ти пре пи рам несв ‘испи ра ти 
опра но’. – Потље се то носи на поток и 
тамо га пре пи раш; ║ пре пра ти пре пе рем 
св ‘про ву ћи кроз воду, опра ти’. – Догно 
Саво шодер с Мора ве, све вади јо из воде, 
пре пран, чис ко бисер. 

пре пис м ‘рецепт за кола че, тор те и 
јела’. – Ош да ми даш пре пис за овај твој 
мешпајз? 

[преписати] пре пи шем св 1.. – Дала 
јој ја пре пис да га пре пи ше, а она одње ла 
и јед но и дру го; 2. ‘пре ве сти, покло ни ти 
има ње’. – За живо та е пре пи со има ње 
сину да му потље зето ви не вата ју вур сат, 
ал знај да се зае бо: не тре ба ићи пред руду, 
све му има вре ме, мло ги су се пока ја ли, 
ал било доц кан, мого е д-оста ви теста -
мент и да гла посла, а јок да бид не слу га 
без ајлу ка на свом. 

пре пла ну ти -нем св ‘поцр ве не ти од 
јаког сун ца’. – Што си дозво ли ла да ти 
ђеца воли ко пре пла ну, знаш да мож да иг 
уда ри сун ча ни ца. 

пре плет пре пле та м ‘гор ња стра на 
опан ка’. – Нико ко Жико опан чар н-уми је 
да начи ни пре плет (в. 68/2, стр. 378). 

пре по кри ва ти -окри вам несв ‘поно -
во покри ва ти гра ђе ви ну, мења ти покрив -
ку’. – Ене иг доље, пре по кри ва ју шта лу; 
║ пре по кри ти пре по кри јем св. – Да се 
потру ди мо, док је ови јег лепи дана, да 
пре по кри је мо кача ру. 

пре по ло ви ти -оло вим св ‘поде ли ти на 
поло ви ну’; в. прти ти2, цуг, ште то ва ти. 

пре по лу ти ти -олу тим св ‘пре се ћи, 
пре ло ми ти по поло ви ни’; в. нау љи ти. 

пре по ста ви ти се -им се св ‘пред ста -
ви ти се, упо зна ти се’. – Кад се завр ши 
коло, онда се пре по ста ве јед но дру гом.  

пре по че ти пре поч нем св ‘поче ти 
ради ти по узо ру на нечи ји руко рад’. – 
Пре по че ла  сам  џем пер од Душан ке Ги-
ши не. 

пре пре да ти пре пре дам несв ‘поно во 
упре да ти удво је ну или утро је ну пре ђу’. – 
Ој ђевој ко из Губе ре ва ца / a шта радиш 
кад си код ова ца / чувам овце и пре пре дам 
вуну / моме милом дра га ну за гуњу; ║ пре -
пре сти -едем св ‘поно во упре сти удво је -
ну или утро је ну пре ђу’. – Пре пре ла сам 
пре ђу, тре ба да е носим код Лепе боја џин -
ке; ║  пре пре ден -а -о в. пре фи ган. – Оста -
ви се ти њега, виш да е пре пре ден у девет 
жица. 

пре пре де њак -ака м ‘дво лич њак, лука -
вац, вара ли ца’. – Чувај се ониг пре пре де -
ња ка и вара ли ца, они вамо кули зе, а иза 
леђа ти раде о гла ви. 

пре пр жи ти -им св. ‘испр жи ти, попр -
жи ти’; в. икра. 

пре при ча ва ти -ича вам несв ‘обја -
шња ва ти, раз ла га ти’. – Пре при ча во нам 
ђедо мло го пута шта е све дожи вљо на 
Колу ба ри; ║ пре при ча ти пре при чам св 
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‘обја сни ти, раз ло жи ти’. – Оди ти код 
мене, да ти баба пре при ча како е било кад 
сам ја била толи ка ко ти сад. 

пре пу шти ти -им св ‘усту пи ти’. – Ја 
сам, вели Мило рад, сину Вла ду пре пу -
штио све, нек води рачу на о сетви, о 
жетви, о косид би, о вршид би, о даџ би на -
ма и кое чему, а ја се само мено ста рам о 
нов ча ни ку, да му баш не нату рим и ту 
бри гу; ~ се ‘зао ку пи ти се (нечим), пре да -
ти се нече му’. – Немо да се пре пу штиш 
нева љал шти ни ко мло ги што учи ње ше, 
мој син ко, што не знаш питај ста ри јег, јел 
ко пита не-ски та.  

пре рав ња ти -ам св ‘порав на ти, 
израв на ти’; в. саби ја ти. 

пре ра ста ти пре ра стам несв 1. ‘над -
ра ста ти, над ма ши ва ти’. – Жито е већ 
поче ло да нас пре ра ста, биће рода ако 
не засу ши; ║ пре ра сти -ем св ‘над ра сти, 
над ма ши ти неког или нешто’. – Није он 
више мали да се игра туто ми ша и пиљака, 
пре ра сто е он то, мора да се поми риш с 
тим; 2. ‘зара сти, заце ли ти (о рани)’; в. 
сукр ви ца. 

прер ге ња ти се -ам ‘пре ло ма та ти се’. 
– Једва се прер ге ња смо пре ко оног ками -
џо ра, само што не изло ми смо ноге. 

пре ри ба ти пре ри бам св ‘изри ба ти, 
ори ба ти’. – Ми смо ти у вој сци пре ри ба -
ли  дрпа ром  чет ком  ектар пар то са; в. 
дан це.  

пре ри ја ти пре ри ја св ‘изри ти, пре ри -
ти (њушком – о сви њи)’; в. ћуша, уда ри -
ти. 

пре ро ди ти -оди св ‘поне ти богат род 
(о воћ ки)’. – Пре ро ди ло воће, мора мо да 
испот ко чу е мо гра не да се не искр ше. 

пре ру чи ти пре ру чим св ‘пре су ти, 
изру чи ти из јед ног у дру ги суд’. – Ајде, 
ђецо, да пре ру чи мо пше ни цу из пре ćе ка 
у џако ве, да начи ни мо места за нову кад 
бид не мо овр ли; ║ пре ру чи ва ти -учи вам / 
-учу ем несв. – Пре ру чи ва ла сам цјеђ из 
бакра ча у пар јо ни цу кад неко зове с пута. 

пре са ви ти пре са ви јем св ‘сло жи ти’. 
– Пре са ви згод но те попе гла не чар шо ве и 
сло жи у вијо ку од шиво ње ра; изр. ~ табак 
‘под не ти тужбу’. – Није умљо ко човек да 
се здо го во ри, но зино те пре са ви јо табак, 
сад има да раде за дво ка те пе-шес годи -
на; ~ кич му ‘пол тро ни са ти’. – Он је, весел -
ник, пре са ви јо кич му, шта гођ му кажу он 
то ради; ║ пре са ви ја ти -ави јам несв. – 
Пре са ви ја ли оно плат но и сло жи ли га ко 
књи гу. 

пре са ди ти пре са дим св ‘пре ме сти ти 
сад ни цу’. – Ђе-ћеш ти бабу од осам де сет 
годи на да пре са диш у соли тер, боље ме 
уби, дје те, вође сам про ве ла вјек, вође ћу 
д-умрем и гото ва ствар; ║ пре са ђи ва ти -
ађу ем несв. – Пре са ђи ва ли смо оне шљи -
ви ће, вели тата, оће вој нак да сме та ју кад 
се врше, тре ба д-има про сто ра да се ђену 
сјена и кое шта. 

пре сал ду ми ти -алду мим св ‘про ме ни -
ти став, бити дво ли чан’. – Мош де се пре -
сал ду миш па да поч неш да им кули зиш 
(7: 160). 

пре са ми ти ти -ами тим св 1. ‘пре ћи 
пре ко пла ни не’. – Да би за-дана само да 
пре са ми ти мо пре ко пла ни не, после смо 
на коњу; 2. ‘пре ви ти се пре ко нече га’. – 
Гур ни де ону вре ћу, виш да е пре са ми ти -
ла пре ко кана те, ако пане, пући ће и про -
су ће се бра шно; ~ се а. ‘сну жди ти се’. – 
Шта си се пре са ми ти јо ко да ти је, дале ко 
било, кућа изго ре ла; б. ‘пре ви ти се’. – Кад 
се пре са ми ти јо с ковом пре ко каце, упла -
ши јо сам се да не упа не нагла вач ке у ону 
џибру, дале ко било. 

пре сан -сна -о а. ‘бес ква сан (о хле -
бу)’. – Зго дан је и при е сни љеб док је таз, 
после брзо отврд не, не мош ласно да га 
угри знеш; б. ‘сиров’. – Ми смо ко ђеца 
јели сва шта нако пре сно ни варе но, ни 
кува но, ни пече но, једи но су нам рекли 
да ком пир не сми јеш д-едеш пре сан, мош 
да доби јеш ватру. 
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пре сви сну ти  -нем св ‘умре ти од туге’. 
– Пре сви сно од туге за сином, није мого 
то да пре гр ми и гото ва ствар.  

пре свла ка ж ‘пре о бу ка (в.)’; в. уљу -
ди ти. 

пре свла чи ти (се) пре свла чим се несв 
‘мења ти оде ћу, посте љи ну’. – Пође она 
да пре свла чи кре ве те, доста ће гости ју 
зано ћи ти; ║ пре сву ћи се -учем се св ‘пре -
о бу ћи се’. – Немо д-идеш како но драго у 
задру гу, пре сву ци се часком.  

пре сво и ти пре свои св ‘над вла да ти, 
угу ши ти, надвисити’. – Жито пре сво и ла 
тра ва: ако се уома  не око па, нeмa љеба; 
в. о ви на; ║ пре сва ја ти пре сва ја несв пре -
ма пре сво и ти. – Поче ла тра ву љи на да га 
пре сва ја, ако не око па мо уома, неће има -
ти ника ке вај де. 

пре се ви ти -им св ‘погре ши ти’. – Ија -
ко си им реко, ништа ниси пре се ви јо, јесу 
то јај ца ре и крво пи је. 

пре се ли ти се пре се лим се св 1. ‘про -
ме ни ти бора ви ште, ста ни ште’. – Иду ће 
неђе ље ћемо да се пре се ли мо у нову кућу, 
ако Бог да; 2. ‘упо ко ји ти се, пре се ли ти се 
у веч ност’. –  Пре се ли јо се весел ник у 
веч нос, Бог да му душу про сти и да га 
наста ни у рај ско насе ље. – Нека ко се уома 
пре се ли ше у веч нос Дра га на Мио дра го ва 
и Коса ра Гаври ло вић, Бог да им даде рај -
ско насе ље, а оба дви је су биле рај ске 
душе.  

пре си са ти -ам св ‘пре пи ти, опи ти се’. 
– Виђи каки су: вучу се ко пре бје не мач -
ке, види се да су ноћас пре си са ли.  

пре ска ка ло с ‘уре ђе но место где се 
пре ла зи (пре ска че) пре ко огра де, пре лаз’. 
– На про шћу се наре ди пре ска ка ло тако 
да може иксан да пре ђе на дру гу стра ну 
огра де, а сто ка јок. 

пре ска ка ти пре ска чем несв ‘пре ла зи -
ти ско ком пре ко пре пре ке’. – Бија ше Јако -
вље ви ћа вот њак огра ђен врљи ка ма, ал 
мушкар чи ћи кад виђа гу зре ле тре шње, 
поче ше се један по један зал је та ти и пре -

ска ка ти пре ко огра де; ║ пре ско чи ти пре -
ско чим св пре ма пре ска ка ти. – Зале ће се 
ован и пре ско чи пре ко врзи не а за њим 
гру ну ше и овце. 

пре сла га ти пре сла жем несв ‘сла га ти 
друк чи је или на дру гом месту’; в. оша му -
ти ти се;  ║  пре сло жи ти пре сло жим св 
пре ма пре сла га ти. – Кад се још мено 
сушну, ове ћемо даске да пре сло жи мо 
доље под настре шни цу. 

пре сли ца ж 1. ‘дрве на напра ва за пре -
де ње’. – Зађе неш вако пре сли цу за појас  
2. ‘гво зде на шип ка која спа ја вре те но и 
папри цу у воде ни ци’. – Пре сли цу за ову 
воде ни цу ско во покој ни Вило ти је; ║  пре -
сли чи на ж пеј и аугм од пре сли ца. – 
Скло ни ту пре сли чи ну – да макар на пра -
зник гле дам очи ма! (9);  ║  пре сли чи ца ж 
дем. од пре сли ца. – Чим пође за овца ма, 
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напра ве јој пре сли чи цу и вре тен це (9); ║ 
пре сли час -ста -о ‘који личи на пре сли -
цу’. – Јесте лје па, висо ка, али мло го пре -
сли ча ста (9). 

пре сли ча ни ца ж ‘узи ца којом се везу -
је пре ди во за пре сли цу’. – На вру пре сли -
це била рупа, за коју се учвр шћи ва ла пре -
сли ча ни ца (9). 

пре сли чар м ‘човек који пре де, пеј. 
жен ско ња’. – Ко да ти је оно неки човек – 
пре сли чар! (9). 

пре сло с ‘поле тван под за товар на 
волуј ској дво ко ли ци’. – Оно што ти је 
тези јан на коли ма то ти је пре сло на дво -
ко ли ци. – Турио на пре сло бре мен це сјен -
ца да баци пред вочи ће док чека мељи во. 

пре со лац -олца м ‘теч ност од мле ка, 
соли и пре ку ва не воде којом се пре ли ва 
сир у чабру’. – Наре ди, ћеро, у ову шер -
пи цу пре со лац па оти ђи те пре ли сир у 
оном чабру до вра та. 

пре со ли ти пре со лим св ‘ста ви ти (у 
јело) пре ви ше соли’. – Јопет је боље 
несла но, мож да се досо ли, а кад га пре -
со лиш, онда си га надр љо: не мош да им 
нава шеш вина. 

пре спа ва ти пре спа вам св ‘бити лењ, 
не иско ри сти ти вре ме’. – Они су ти пре -
спа ва ли живот и доспе ли дотле да нема 
пашче за шта да иг ује де. 

пре ста ви мо реч. ‘реци мо’. – Кажем 
му ја, пре ста ви мо, не може шукас с рога -
тим, ал не вре ди му гово ри ти, задр ло то 
ко јуне у плас. 

пре ста ви ти се -им се св ‘умре ти.’ – 
Пре ста ви јо се Или ја, да си ти жив и здрав, 
оти шо Богу на исти ну, Бог да му душу 
про сти. 

пре сти пре дем несв 1. ‘пра ви ти пре ђу 
од вуне, кучи не’. – Зими смо пре ле, пле -
ле, тка ле, везле, неца ле, никад дан гу би ле 
нисмо; 2. ‘огла ша ва ти се тихим зву ци ма 
изра жа ва ју ћи задо вољ ство (о мач ки)’; изр. 
~ коно пац ‘спре ма ти зло’. – Они зли ков -
ци су му десет годи на иза леђа пре ли 
коно пац и ђаво иг наго во ри да се изла ну; 

║ пре де ње с гл. им. ‘доби ја ње нити из 
вуне, коно пље, лана, паму ка’. – Зими се 
иску пи мо јед ни код дру гиг на пре ло и уз 
шалу и песму пре де ње нај бр же напре дуе. 

пре сти за ти -жем несв ‘бива ти бржи’. 
– Било је то оне годи не кад  је њена ста -
ри ја уну ка, Нада,  роди ла дру гу ћер ку, та 
вес допре до бабе пре ко Веља Кан це ла ра, 
тако су зва ли шефа месне кон це ла ри је, 
који је имо теле фон на том њего во ме 
послу, па е често абе ри ма пре сти зо и нај -
рев но сни је абро но ше (7: 148).  

пре сто ја ти -им несв ‘ста ја ти дуго’. – 
Сви мисле да е тргов цу лак посо, ма није 
ласно пре сто ја ти цео дан за тезгом. 

пре стра ви ти се пре стра вим се св 
‘упла ши ти се’. – Кад је загр мље ло, копа -
чи се пре стра ви ше и побе го ше од грма, 
вели Миљ ко: боље да поки сне мо, но да 
поги не мо. 

пре стра вље нос -сти ‘видан страх, 
пани ка’. – По Буди ми ро вом пре блје ђе лом 
лицу и подрк та ва њу уса на виђе ла се вели -
ка пре стра вље нос. 

пре стра ши ти се пре стра шим се ‘пре -
пла ши ти се’. – Што сте се пре стра ши ли, 
бла го баби, неће он д-ује де, само нако лае 
те тупи зубе. 

пре стру га ти пре стру жем св ‘пре се ћи 
тесте ром’. – Ајде, Буди ша, не било ти 
запо ви ђе но, да ми помог неш да кла да ром 
пре стружем  овај тру пац; ║ пре стру ги ва -
ти -уги вам / -угу ем несв ‘стру га њем кра -
ти ти дрво’. – Кад је бано у авли ју, зате че 
Ста ној лу како с оном тупом бич ки јом пре -
стру ги ва дрво. 

пре сту пи ти пре сту пим св ‘пре кр ши -
ти пра ви ло, напра ви ти пре ступ’. – Никад 
он није пре сту пи јо мимо оно га што е 
коман дир запо ви ђо; ║ пре сту пља ва ти -
упља вам несв ‘пре сту па ти, крши ти пра -
ви ла’. – Он стал но пре сту пља ва ама нет 
што му е ђед оста ви јо и зато му тако и 
јес, за шта гој се ува ти, не вај ди, тамо он. 

пре су ши ва ти -уши ва / -ушуе несв 
пре ма пре су ши ти. – Кода њиг поток 
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никад не пре су ши ва; ║ пре су ши ти 
пресуши[м] св 1. ‘пре ста ти тећи, оста ти 
без воде у вре ме суше (о пото ку, изво ру)’; 
в. згр та ти, осе ћи; 2. ‘про су ши ти’; в. заки -
сну ти, оље би ти се. 

пре та вр ља ти -ам св ‘ота ља ти неки 
посао на брзи ну, збр за ти’; в. збр да. 

пре та ка ти пре та чем несв ‘ота ка ти (о 
вину)’. – Ују тру ћемо да пре та че мо вино; 
║  пре то чи ти пре то чим несв пре ма пре -
та ка ти. – Пре то чи ли смо раки ју из вели -
ког буре та у вучи ју и бало не, а у-буре 
ћемо да сипа мо нову. 

пре та ра ши ти -ара шим св ‘детаљ но 
пре гле да ти, пре тре сти’. – Дође онај с 
кожним капу том и некол ко нашиг ништа -
ка из села те нам пре та ра ши ше сва ки 
ћошак еда би нашли да смо шта укри ли 
од наше заму ке на нашем има њу. 

пре тар ла ти пре тар лам св ‘брзо пре -
ћи, пре тр ча ти’. – Пре тар ла смо пре ко Јели -
це док си реко шта би. 

пре та ти пре ћем несв ‘загр та ти пепе -
лом жар на огњи шту’. – Сва ко смо вече 
пре та ли жар, па ују тру рас пре ће мо, тури -
мо мено пот па ле и ватра пла не очас; в. 
запре та ти. 

пре та тли ти -им св в. пре тар ла ти. – 
Док бија смо мла ђи, није нам ништа било 
тешко, има ди ја смо вино град у Бањи ци, 
јед ну њиву у-Балу зи, пијац у Чач ку – све 
с оне стра не пла ни не – и ми смо кој зна 
кол ко пута пре та тли ли пешке тамо и вамо 
и стал но носи ли кое шта о себе јал на обра -
ма чи, јал у биса га ма, јал неки алат на 
раме ни ма. 

пре тва ра ти пре тва рам несв ‘мења ти 
(се) у нешто дру го’. – И тако се коц ка 
шеће ра на уси ја ном кука чу пре тва ра ла у 
круп не, густе, сме ђе капи које бое раки ју 
у боју дука та, док се над шпо ре том дизо 
обла чић мири шља вог дима (7: 60); ~ се 
‘пра ви ти се, глу ми ти, пре не ма га ти се’. – 
Немој де туј да се пре тва раш, знам ја те 
твое зврч ке; ║ пре тво ри ти пре тво рим св 
‘бес по го вор но извр ши ти’. – Оче во е пра -

во да гово ри, а ваше да пре тво ри те и то 
да пре тво ри те момен тал но, из исти сто -
па! (5: 115); в. тре пет; ║ пре тво ран -рна 
-о ‘дво ли чан’. – Ништа му не веруј, он ти 
је пре тво ран ко нико његов. 

пре те га ж ‘терет на кра ју ђер ма’. – 
Спо ред сан тра ча од буна ра ти је побје на 
сова, па кроз ракље про ла зи руда, горе -
нак на вру ти је мот ка и ланац на кое се 
качи кова, а на кра ћи крај се вези ва пре -
те га, обич но е то била рипа (в. 36/3, стр. 136)  

пре тег ну ти пре тег нем св 1. ‘пре ваг -
ну ти’. – Гле дај да ти мло го не пре тег не, 
нећеш испра ви ти; 2. ‘пре ви ше затег ну ти’. 
– Ако пре тег неш, мож да пук не мот ка; ║ 
пре те ћи пре тег нем св ‘и с т о ’ . –  Доту -
ри још мен ко, да пре тег не; 2. ‘пре ви ше 
стег ну ти, затег ну ти’. – Ако пре тег неш, 
пуче коно пац јал мот ка; ║ пре те за ти пре -
те жем несв пре ма пре тег ну ти. – Није 
умљо да про це ни докле да пре те же. 

пре те ћи пре тек нем / пре те чем св 1. 
‘зао би ћи оне који иду спо ри је, испред ња -
чи ти пред неким’. – Бога ми он с њего вим 
коњи ма пре те че све нас и први изби горе 
на Бабљак; 2. ‘избе ћи смрт ну опа сност, 
опста ти’. – Мишља смо да ће да ман дрк не 
кад га отпу шти ло оно мад из бол ни це, ал 
он јопет пре те ко; в. иско бе ља ти, мучи ти, 
про бу ра зи ти. 

прет код ни -а -о ‘прет ход ни’. – Боље 
је роди ло но прет код ни јег годи на, што јес јес. 

пре то чи ти пре то чим в. пре та ка ти. 
прет по ста ви ти се -им се св ‘пред ста -

ви ти се’. – Кад се завр ши ло коло, он јој 
пру жи руку па вели »да се прет по ста вим:  
ја сам Рашо«, а она њему: »ја сам Сла ви -
ца«. 

пре тра ве ља ти -ам св ‘тра па во, једва 
завр ши ти неки посао’. – Нека ко пре тра -
ве ља ту шко лу, ал једва на једви те јаде. 

пре тра ља ти -ам св ‘једва ура ди ти’. – 
Једва на једви те јаде пре тра ља у четвр ти 
раз ред. 

пре трг ну ти се -нем се ‘суста ти, оне -
мо ћа ти од пре ве ли ког напре за ња’. – Ја му 
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велим: немо да се пре трг неш, но пола ко, 
све ћеш сти ћи, с Бож јом помо ћу, тија вода 
брјег рони; ║ пре тр за ти се -жем се несв. 
– Пре тр зо се целог живо та ко да ће му 
посо побе ћи; ║ пре тр ћи се -гнем се св. – 
Није  се он туј нак мого пре тр ћи, доби јо е 
лака шан посли чак, ал није умљо да 
поштуе. 

пре тре са ти пре тре сам несв ‘пре тра -
жи ва ти, пре гле да ти‘. – И пеле не усра не 
су пре тре са ли да нађу нешто сакри ве но; 
║ пре тре сти -сем св пре ма пре тре са ти. 
– Дошла нека коме си ја па нам пре тре сли 
све гра ђе ви не, мисле да смо сакри ли жито 
ил раки ју, ал су нашли шупаљ нос до очи -
ју; изр. ~ гра ђе ви ну ‘извр ши ти детаљ ну 
поправ ку’. – Оро ну ла кача ра, само што 
не кљок не, морам да е љетос пре тре сем 
јел ако ува те сње го ви може јади да бид -
ну; ~ абро ве ‘раз ме ни ти вести, испри ча -
ти се’. – Ене иг жене тамо пре ду и пре -
тре са ју абро ве. 

пре тр ља ти -ам св ‘про тр ља ти, истр -
ља ти’; в. пота па ти. 

пре тр ње ти -рним св ‘пре тр ну ти од 
стра ха’. – Кад поче ше оне Шва бу ри не да 
вичу „алт!“, а упе ри ли оне пушче ти не 
вамо на  нас  и  ђецу,  ми пре тр ње смо на-
чи сто. 

пре тр пље ти пре тр пим св ‘пре тр пе ти’. 
– Вала, ђецо, пре тр пље ла сам сто јада, 
мешчи ни пашче не би издр жа ло те муке. 

пре тру ко ва ти -уем св пре ма тру ко -
ва ти.  – Кад сам виђе ла да ми је маћа 
пову кла онај везе ни чар шов што ми од 
покој не мај ке осто, ома сам га пре тру ко -
ва ла и изве зла два така. 

пре тр ча ти пре тр чим св 1. ‘пре ћи неко 
расто ја ње трче ћи, у трку’. – Изутра док 
мај ка не види посла, ми смо оцу води ли 
воло ве и кад она дође, ми пре тр чи мо до-
шко ле да не одоц ни мо ија ко е она дале ко 
пре ко чети ри кило ме тра; 2. ‘брзо нешто 
ура ди ти’. – Добро е и двој ку доби јо пошто 
е само пре тр чо пре ко књи ге. 

пре ту ра ти пре ту рам несв 1. ‘пре ба -
ци ва ти, пре ме шта ти’. – Пре ту ра тамо оне 
даске и нешто тра жи, не сми јем да га 
питам – шта; 2. ‘пре жи вља ва ти’. – Само 
њего ва леђа зна ју шта се све пре ко њиг 
пре ту ра ло и у оном рату и у овом; ║ пре -
ту ри ти пре ту рим св ‘пре жи ве ти’. – Шта 
смо, пусти, све пре ту ри ли пре ко рукуј и 
пре ко леђа, не може се ласно опри ча ти; 
изр. ~ пре ко гла ве  ‘пре жи ве ти, под не ти, 
пре тр пе ти нево ље’. – Сила муке је пре ту -
ри јо пре ко гла ве, добро е жив, очи ју ми 
моиг. 

пре тур пи ја ти -ам св пре ма тур пи ја -
ти; в. шастук. 

пре тут ња ти / пре тут ње ти -им св 1. 
‘про ју ри ти уз тут ња ву’; в. тру пац, чив -
та ти се; 2. ‘ура ди ти мно го (за крат ко вре -
ме)’; в. коса чи ца. 

пре ће ра ти -ам св 1. ‘пре те ра ти с јед -
ног места на дру го’. – Оста ла им још два 
пла ста да пре ће ра ју; 2. ‘пона ша ти се 
непри ме ре но’. – Знао је он да пре ће ра 
свуј, ал се чуво да то не буде у послу; ║ 
пре ће ри ва ти -ери вам / пре ће ру ем несв 
‘пре те ри ва ти, нема ти меру’. – Тре ба ради -
ти, ал ни туј не тре ба пре ће ри ва ти, све га 
ће бити само нас неће бити. 

пре у мо ран -рна -о ‘умо ран пре ко 
мере, пре мо рен’. – Немо да лупи те вра -
ти ма,  тата е мено при ле го,  пре у мо ран је. 

пре у то ри ти -им св ‘напра ви ти нови 
утор на буре ту’; в. пин то ри ја. 

пре фи ган -а -о ‘лукав, пре пре ден’. – 
Тај је пре фи ган и пре ма зан у сто боја. 

пре цве та ва ти -ета ва несв ‘нала зи ти 
се у послед њој фази цве та ња’. – Багрен 
почо да пре цве та ва, ал челе нису биле без 
посла; ║ пре цве та ти пре цве та св ‘пре ста -
ти с цве та њем’. – Пре цве та ла нам липа, а 
мири са ла е да не мош пој ми ти: оćе ћо се 
цвет до у поток. 

пре цви ка ти -ам св ‘пре се ћи, пре ки -
ну ти’. – Нада ри ме ђаво да кље шти ма 
зате жем жицу више но што тре ба и вик -
нук те је пре цви как. 
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пре це ни ти пре це ним св ‘одре ди ти 
пре ви со ку цену, заце ни ти’. – Јесу му коњи 
добри, нема шта да се каже, ал мло го иг 
је пре це ни јо. 

пре црк ну ти -нем  ‘гото во умре ти 
(црћи) од стра ха, муке’. – Мишљо сам да 
ће да пре црк не од муке; ║ пре цр ћи пре -
црк нем св ‘и с т о ’ . – Кад је запу ца ло, 
згод но смо пре цр кли од стра сти; в. депе -
ша, смук, утр ну ти. 

пре ча га ж ‘попреч но при ко ва на 
летва’. – Закуј вој нак јед ну пре ча гу изме -
ђу ова два дире ка да не може да про ђе 
јуни ца.   

пре че шља ва ти -ешља вам несв пре ма 
пре че шља ти. – Они дола зи ли и пре че -
шља ва ли све, није им било јасно како су 
људи још живи кад су им све оте ли и 
одње ли; ║ пре че шља ти пре че шљам св 
‘теме љи то, педант но пре тра жи ти’. – Да 
су могли, пре че шља ли би небо и земљу. 

пре чи на -ине ж ‘бли ско срод ство’. – 
Вели ка смо ми пре чи на: моја баба и његов 
ђед су прво ро ђа ци. 

пре чи ца ж ‘кра ћи пут’. – Иди вуди је 
пре чи цом да не оби ла зиш чак тамо на 
заво и цу. 

преч ка ж ‘пре ча га (в.)’; в. јаси ков (в. 
93/1, стр. 577); ║ преч ки ца ж дем. – На 
ула зу у коко шар смо тура ли пења ло, маом 
јаси ко ву даску, па се стра ном заку ју преч -
ки це да се коко шке лак ше пењу, па кад 
уве че пол је жу, ми затво ри мо она вра тан -
ца и оним пења лом иг оду пре мо. 

пре чу ди ти се пре чу дим се св ‘зачу ди -
ти се пре ко мере, начу ди ти се’. – Кад је 
виђо шта овај учи ни, није мого да се пре -
чу ди. 

пре чу ти -уем св ‘погре шно чути’. – 
Ма нисам ја тако реко, то си ти нешто 
пре чуо. 

преџ вр ља ти преџ вр љам св ‘пре цр та -
ти, избри са ти са спи ска’. – Ову над ни цу 
ми преџ вр љај, јел не би ти овај ћошет њак 
угра ди јо вако прсо ни за каке паре; в. 
прсну ти. 

пре шту љас -ста -о ‘нера ван, неу до -
бан’. – Клу па се потре ви ла пре шту ља ста 
па га нажу љи ло.   

пре шту љи ти пре шту љим св ‘нажу -
љи ти, нагње чи ти’. – Пре шту љи ло га па 
згод но гељуц ка.  

прже ни ца ж ‘хлеб пото пљен у меша -
ви ну мле ка и јаја и испр жен на масно ћи’. 
– Са-ћу ја да вам зго то вим прже ни це па с 
кај ма ком да зуб не те. 

пржи ти пржим несв ‘при пре ма ти хра -
ну на вре лој масно ћи’. – Испр жи ђеци 
ови јег мла ди ком пи ри ћа, ал нек им добро 
пору ме не; ║ пржну ти -нем дем. од пржи -
ти. – Кад се џига ри ца пржне с црним 
луком и сла ни ни цом – ништа љеп ше. 

пржу ља ж 1. ‘земља на или пле ха на 
посу да за пече ње брав че та’. – Има мо љеб -
ну вру ну и дви је пржу ље, ал они реши ли 

72/1. ПРЖУЉА 

72/2. ПРЖУЉА (ЗА КАВУ)
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да печу јаг ње на шиљ ку; 2. ‘посу да са 
меша чем за прже ње сиро ве кафе’. – Има -
ли ми ондак пржу љу за каву, изва ди мо 
малу и сред њу рин глу са шпо ре та, и она 
таман пасуе, у њу сипа мо сиро ву каву у 
зрнад ма и пола ко окре ће мо онај мешач и 
кад бид не гото во ми попр ска мо мено 
љутом раки јом, после мимо гред меље мо 
ону каву на воде ни чи цу; в. брав, шиљак.  

прзни ца м ‘уко љи ца, заке ра ло’. – 
Добар је и вре дан, ал је прзни ца, ко да га 
е Дра го слав, д-изви неш, пра ви јо у брзом 
возу. 

при ćе сти при ćед не св ‘лоше се про -
ве сти, постра да ти’. – После јој, весел ни -
ци,  при ćе ло и мај чи но млје ко што е пита -
ла тату да ме пушти д-идем с Душан ком, 
пре ко ро е сто пута спо ра ди тога (7: 67). 

при ба ви ти при ба вим св ‘наба ви ти, 
снаб де ти се’. – Јеси ли при ба ви јо све што 
тре ба за сла ву? 

при би ја ти се при би јам се несв ‘при -
ми ца ти се, насла ња ти се’. – Док онај Шва -
бу ри на виче, ђеца се при би ја ју уз мај ку; 
║ при би ти се при би јем се ‘при ма ћи се’. 
– Одо ше ђеца, а баба се при би уз оба лу 
крај пута и поче да се моли (7: 196) 

при би ље жи ти -им св ‘запи са ти, забе -
ле жи ти’. – При би ље жде ми ово у тај твој 
тев тер, па ћу ти пла ти ти кад наи ђем дру -
ги пут, нисам при нов ча ни ку, не поњек 
га, осто ми у дру гом одје лу. 

при би ра ти (се) при би рам се несв 
‘кон цен три са ти се, усред сре ди ти се’. – 
При бе ри се и испри чај како е тач но било; 
║ при бра ти при бе рем св ‘поку пи ти посу -
ђе са сто ла, поспре ми ти сто’. – Чим завр -
ши смо јело, мла да при бра све с аста ла и 
доње нам по каву; изр. ~ сна гу ‘саку пи ти 
сна гу’. – Да при бе ре мо сна гу и довр ши -
мо ово што смо запо че ли па ћемо се потље 
дого ва ра ти ку-ћемо и шта ћемо; ~ се 
‘повра ти ти се од изне на ђе ња, шока’. – 
Једва се при брак па им рекок у брк: немо 
д-еде те оно што се не једе; в. солир. 

при бле сав -а -о ‘који је поре ме ће ног 
пона ша ња, сулуд’. – Не вре ди њему гово -
ри ти, виш да е при бле сав.  

при бо ја ти се -им се св ‘побо ја ти се, 
попла ши ти се’. – При бо јаг се да се све -
кар не дрне што нисмо чули кад је звао.   

при бри са ти при бри шем св ‘метлом 
при гу ра ти уз нешто’. – Нит уми је д-обри -
ше, ни да раз бри ше, ни да при бри ше, ни 
да про бри ше, ко да е никла ко печур ка. 

при ва ли ти при ва ли св ‘бла го пре ко -
ри ти’. – Зна она сто јада, неће да каже 
директ, но нако изо ко ла при ва ли, ко она 
што ћер ку кара, а сна ји при го ва ра; изр. У 
шали па при ва ли. 

при ва та ти -ам несв ‘при хва та ти, пре -
у зи ма ти на себе (оба ве зу, посао)’. – Не 
мож га убе ди ти да не при ва та што н-уми -
је д-ура ди; ║ при ва ти ти при ва тим св 
‘при хва ти ти мла дун че’. – Кад се оте ли ил 
ојаг њи, ми га при ва ти мо, вуц не мо за уве -
та и рек не мо: »Кори сно«; ~ се ‘при хва ти -
ти се неког посла’. – Немо више вата ти 
зја ле, но се при ва ти каког посла, вре ме 
је. – Бога ми се он при ва ти јо вели ке оба -
ве зе, није ласно овла да ти ноли ким има -
њом. 

при вен ча ти се при вен чам се св ‘доћи 
на мираз, живе ти у тазби ни’. – У истом 
том џема ту при вен ча се Радо мир у дома -
ћин ску кућу, за добру ђевој ку Ката ри ну 
јел она нема ди ја ше бра ће. 

при ви ђа ти (се) при ви ђа (се) несв пре -
ма при ви ђе ти. – При чо Перо да му се при -
ви ђа ла жена кад се пијан вра ћо из кава не; 
║ при ви ђе ти -дим св ‘при ви де ти’. –  При -
ви ђе ла Пера Мла ђо ва нека чудо ви шта код 
Сто ја но ви ћа воде ни це; в. авет; ║ при ви -
ђе ни је с ‘при ка за, при зи ра ње’. – Кад је 
човек пла шљив, њему ти се често ука же 
кое ка ко при ви ђе ни је, па е тако Миле на 
од Радо ми ро ве врбе при ви ђе ла меч ку како 
се про пе ла на зад ње ноге. 

при ви ја ти при ви јам несв 1. ‘кочи ти 
запре жна кола, при те за ти’. – Пажљи во 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ478



при ви јај винт  кад кре неш вамо низ брдо. 
– И он му накри чи да на вре ме при ви ја 
винт, да воло ве одмо ри, па тек онда на-
пои, да наба ци на њиг покров це док одма -
ра ју, да иг не бије ведри на (5: 58); 2. ‘ста -
вља ти завој на рану’. – При ви ја ла она 
њему неке тра ве, бокви цу и спа де му оток; 
║ при ви ти при ви јем св ‘спо ји ти, заш ра -
фи ти’. – При ви де ову сија ли цу, не могу 
ја да дова тим. 

при ви ка ва ти се -ика вам се несв 
‘нави ка ва ти се’. – Дуго се она при ви ка ва -
ла на нову кућу; ║ при вик ну ти се при -
вик нем се св. – При вик ну ће се и она ко и 
све што су; ║ при ви ћи се при вик нем се 
св ‘нави ћи се’. – Једва се при ви ко смо на 
ову вру ћи ну; в. трга ти.  

при вла чи ти (се) при вла чим (се) св 
‘при ла зи ти оба зри во, при ми ца ти се’. – 
Кажу за њега да кад није имо шта д-укра -
де, он баци капу па се поч не њој при вла -
чи ти да нико не-види; ║ при ву ћи (се) -
учем (се) св пре ма при вла чи ти се. – Он 
се при ву че за астал ија ко га нико није ни 
нуди јо. 

при вре ми ти -им св ‘при спе ти пред 
мла ђе ње, поро ђај’. – Изгле да да ти је снај -
ка при вре ми ла, поспу шти јо јој се сто мак, 
мешчи ни. – При вре ми ла ми кра ва, вре ме 
јој овиг дана да се оте ли. 

при вр је ди ти при вр је дим св ‘ура ди ти 
нешто кори сно, допри не ти’; в. сип ња. 

при вр ље зи ти -им св ‘овлаш нешто 
напра ви ти или попра ви ти’. – Оćе кок 
лужњак да би при вр ље зио и скле по мено 
коша ре за овце. 

при вук м ‘који се при ву че непо зван, 
уљез’. – Обра ти пажњу на оног при ву ка 
што се ушу њо под шатру. 

при глув -а -о ‘сла би јег слу ха, тврд на 
уши ма’. – Ја сам ти, г-син суди ја, мено 
при глув на ово лје во уво, више на њега 
не чуем но што чуем (7. 182); изр. Ćеди 
на уве ти ма ‘који чује једи но оно што му 
се допа да’. 

при глуп -а -о ‘мало глуп, плит ке паме -
ти’. – Онај његов еле бак је при глуп, не 
мош ти њему ласно д-обја сниш како тре -
ба да ура ди.  

при гна ти -ам св ‘при те ра ти, доте ра ти 
до крај ње тач ке’. – Те ти Дра ги ша при гна 
кола уз сама вра та од општи не, усту ри 
повод њи ке, при ви је винт и оде кући; ║  
при го ни ти при го ним несв ‘при те ри ва ти’. 
– Немој те при го ни ти више ђубре та у ову 
пар це лу, ово е довољ но.  

при го ре ти -и св ‘заго ре ти при кува -
њу, пече њу или прже њу (о хра ни)’. – При -
го ре ли ти ови ком пи ри ћи на дну шер пе, 
дај ми каши ку д-огре бем. 

при гра би ти -им св ‘оте ти, при сво ји -
ти туђе’. – Кад узја ше на влас, при гра би -
ше и што им тре ба и што им не тре ба, 
ваљ да се држе јaдници оне кад је џабе и 
сир ће је слат ко, а не зна ју да е то отров 
нај цр њи. 

при гри ја ва ти -ија ва несв ‘чини ти 
топли јим, наја вљи ва ти омо ри ну’. – Поче 
мено да при гри ја ва, стра ме да нам киша 
не »поку пи« ово сје но; ║ при гри ја ти при -
гри је св ‘учи ни ти топли јим’. – Пој тај те, 
ђецо, да поку пи мо ђете ли ну, нешто е при -
гри ја ло, боја ти се кише. 

при гр ли ти при гр лим св ‘обгр ли ти, 
при ви ти уза се, усво ји ти’. – И они ти 
усвое то дје те и при гр ле га ко да су га 
они роди ли. 

при гр ну ти при гр нем св 1. ‘обу ћи 
нешто од топли је оде ће’. – При грн де, дје -
те, каку џоку, назеп ћеш; 2. ‘при ву ћи, наба -
ци ти земљу уз корен биљ ке’. – Ја сам оно -
мад при гр ну ла зго ре лог ђубре та уз руже, 
да иг чува од мра за и да се зимус нато пи 
земља око коре ња. 

прид при да м ‘дода так’. – Пого ди ше 
се да трам пе бра ва за бра ва и да му он 
дода прид од шес-иља да.  

при де прил ‘као дода так’. – Није му 
вре ђе ло  гово ри ти  д- оду ста ви  да се диље   
коц ка,  јок,  он  наста ви  и   дода- де ште -
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ти при де: оде  му  има ње  што  су  има ли  
доље у  Забла ћу ; в.  мамур лук,  пар ни ца,   
тере ти ти.  

при диг ну ти се при диг нем се св ‘уста -
ти из кре ве та, опо ра ви ти се после боле -
сти’. – При ди го се ђедо и, вала Богу, 
чекле и са ли га док то ри ко ста ри вија кер; 
║ при ди ћи се при диг нем се св ‘и с т о ’ . – 
Бога ми, мено по мено, при ди же се ђедо и 
ене га шур ка у башчо ван лу ку; ║ при ди -
за ти се при ди жем се несв ‘опо ра вља ти се 
од боле сти’. – Поче он да се при ди же и 
овог пута побе же гро ба ру с лопа те. 

при ди ка ж ‘напад но поу ча ва ње, кри -
ти ка’. – Немој још и ти да ми држиш при -
ди ку, доста ми је све га, ради ћу како ме 
Бог учи. 

при до би так -тка м ‘вај да, доби так’; в. 
постиг ну ће. 

при до кон -а -о ‘мање опте ре ћен 
послом, с више сло бод ног вре ме на’; в. 
пот кај ло ва ти. 

при др жа ва ти (се) -ржа вам (се) несв 
‘пошто ва ти нор му, оби чај’. – Он се при -
др жа ва ђедо виг ама не та; ║ при др жа ти 
(се) -им (се) св а. ‘ухва ти ти се за нешто’. 
– И кад смо пре ла зи ли пре ко брв на на 
пото ку, при др жак се за ону мот ку да не 
омак нем доље у вир; б. ‘узе ти и држа ти 
накрат ко’. – При др жи ми ово копи ле, д-
идем д-ону кур ву напсу ем! 

при др је ма ти при др је мам св ‘задре ма -
ти’. – И он ти при др је ма туј нак на клу пи 
чека ју ћи кад ће да бану. 

при зва ти се -овем се св ‘доћи паме -
ти, опа ме ти ти се’. – Крај њо е вре ме да се 
при зо веш паме ти и да поч неш да се кућа -
риш, ниси ти више мали;║при зи ва ти при -
зи вам несв ‘пози ва ти’. – Пане послу жи -
тељ са зво ном при зи ва ђаке д-уви ђу у 
учи јо ни це; ~ ђаво ла с лучом  ‘пла ни ра ти 
неко беш ча шће’. – Немој де море да при -
зи ваш ђаво ла с лучом па да потље чупаш 
косу з гла ве. 

при зе ти ти (се) -им се ‘при вен ча ти се, 
живе ти у дому супру ги них роди те ља’. – 
Еми ли ја и Дра гу тин има ди ја гу шес ћери -
ју па пошто нема ди ја гу мушке ђеце, при -
зе ти ше Рашка из Ласца. 

при зи ра ти -ем несв ‘при ви ђа ти’. – 
Кад коњи не би на узди има ли оне стра -
шни ке, они би при зи ра ли сва ки-час ; ║ 
при зри ти -им св ‘при ви де ти се, при чи -
ни ти се’. – Кад смо били код Вука ди но ве 
воде ни це, коњ при зри и кли пи уз оба лу, 
умал се кола не  пре вр то ше. 

при зна ва ти при зна ем несв пре ма при -
зна ти. – Он је при зна во и што га нису 
пита ли; ║ при зна ти -ам св ‘рећи, испри -
ча ти исти ну’. – Кад га Жар ко при те же, 
нема де куд: при зна де како е наба ви јо зид -
њак; ║ при зна ње с ‘награ да’. – Дали му 
при зна ње за дан општи не ко нај бо љем 
земљо рад ни ку. 

при ја ж ‘мај ка сна хе или зета’. – Кад 
смо се при ми ца ли при ја те љи ма, зето ви 
нару че да тру ба чи запје ва ју: »при јо моја, 
како ћемо – при ја те љу, лако ћемо«. 

при ја ри ти при ја рим св ‘поја ча ти 
ватру’. – Узми оне суво ви ње те при ја ри 
ватру, са-ће мрак, доћи ће копа чи, тре ба 
да зго то ви мо вече ру. 

при ја тељ м ‘отац сна хе или зета’. – 
Кад су сва то ви поćе да ли за аста ле, свад -
ба ри запје ва ше: »При ја те љи, зашто не пје -
ва те, ил не зна те ил не уми је те«;  ║  при -
ке м хип ‘при ја тељ’. – При ке, ај да 
попи је мо још по јед ну, ваља се; ║ при ле 
‘и с т о ’ . – При ле, дођ те на-сла ву у четвр так.  

при ја те љи ти се -љим се (не)св ‘скла -
па ти при ја тељ ство закљу чи ва њем бра ка 
изме ђу деце’. – Њине дви је куће су одвај -
кад лепо ста ја ле, ал откад се Вели бо ров 
син оже ни из њине куће, те се при ја те љи -
ше, пазе се ко нај ро ђе ни ји. 

при ја тељ ство с ‘однос изме ђу роди -
те ља мла де на ца’. – Одав но се ми зна мо, 
ал од кад смо скло пи ли при ја тељ ство, још 
се више пази мо.  
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при јем чи ти при јем чим св ‘при чвр -
сти ти овлаш’. – Само ми ово при јем чи 
кол ко било док не при ба вим алат да то 
љуц ки утег нем.   

при јо ну ти при јо нем св 1. ‘све срд но 
се при хва ти ти посла’. – Они ти при јо ну 
нако све срд но на посо од раног јутра и 
ћера ју док се види. – Ми ти ондак при јо -
не мо на посо из пет ниг жила и бог ме угра -
би смо те попла сти смо при је кише; 2. 
‘зака чи ти се, при ле пи ти се’. – Ђе си то 
про шо кроз чичак те ти тако при јо но за 
чара пе?. – Виђ де, очи ју ти тво јиг, шта ми 
је ово при јо ну ло за вра том, боја ти се да 
није каки крпељ. – Нешто ти при јо ну ло 
за сук њу. – При јо но уж њу ко так се на мар ка.  

при ка за ни је с ‘при ка за, утва ра’. – И 
при ча Сре тен како се код Обра до ве воде -
ни це поја ви неко при ка за ни је и поче да 
дре чи и како се воло ви уко па ше у-месту, 
ни да мрд ну. 

при ки ва ти при ки вам несв ‘заки ва ти 
ексе ри ма’. – Наба ви ли смо ексе ре, начи -
ни ли чапо ве, ćутра при ки ва мо летву око 
авли је; ║ при ко ва ти при ку ем св пре ма 
при ки ва ти. – Не зна он ни летву да при -
куе, а јад но ти да кућу напра ви. 

при кље шти ти при кље штим св ‘при -
ти сну ти, при гње чи ти’. – Пази како спу -
шташ тај чабар, немој де да ти при кље -
шти прсте. 

при ков ча ва ти при ков ча вам несв 
‘закоп ча ва ти’. – Кад при ков ча ва кошу љу, 
он стал но пре ско чи поне ку рупи цу; ║ при -
ков ча ти при ков чам св ‘закоп ча ти’. – При -
ков чај де та дуг ме та да не идеш раз др љен 
на ону арла у џу.  

при ко љак -ољка м ‘мали колац, 
кочић’. – Отру ли јо при ко љак и пра се нође 
ћушну ло и прот ну ло гла ву те се укље шти -
ло па ни тамо ни вамо, но ски чи ко да се 
ува ти ло у гво жђа. 

при кра да ти се при кра дам се несв 
‘кри шом при ла зи ти’. – И ондак Љуби ша 

Рат ков поред наше коли бе поч не да се 
при кра да и уиђе у бостан, кад смо га ми 
смо три ли било е доц кан: одње дви је нај -
ве ће лубе ни це; ║ при кра сти се -адем се 
св. – Кад бид не с вече ри, он се при кра де 
њези ној кући. 

при кри ва ти при кри вам несв ‘чува ти 
у тај но сти’. – Зна ли су они да он шуруе с 
оном нева ља ли цом, ал су то при кри ва ли, 
а сад, кад је кмек ну ло копи ле, нема ду куд, 
што вика ла она:  роди ло се – ваља га 
љуља ти; ║ при кри ти при кри јем св. – 
При кри ла е то она неђе на тава ну.   

при ку пи ти -им св ‘сабра ти, ску пи ти’. 
– Кажем ђеци: деде, брже при куп те те 
лам па ри је што сте раз ба ца ли, реко би сте 
у Цига ма ли. – При ку пи мено ту шаши ну 
иза коми ши јо ца; ║ при ку пља ти при ку -
пљам несв. – Поче ли мај сто ри да при ку -
пља ју алат, види се да је бли зу крај посла. 
– Она пре ко целог љета при ку пља сувар -
ке кое ку ди је и доно си под трен и вели: 
брзо ће зима, ваља ће зла та. 

при ку пи ти при ку пим св ‘купи ти оно 
што недо ста је, доку пи ти’. – Ми ти при -
ку пи смо ону пар це лу испод наше окут -
њи це. – При ку пи још мено рибе, боја ти 
се да не ома ли; ║ при ку пљи ва ти -упљи -
вам / -упљу ем несв ‘доку пљи ва ти’. – Он 
је при ку пљи во земљу кад гој му се ука за -
ла  при ли ка,  а  сад ови све пушти ли у 
пар лог. 

при ла зи ти при ла зим несв ‘при ми ца -
ти се, дола зи ти’. – Док су при ла зи ли кући, 
зала ја ше керо ви; ║ при ћи при ђем св. – Ја 
пола ган чиц при ђок озго изнад куће да ме 
не пре мете. 

при лег ну ти -нем св ‘лећи накрат ко’. 
– Ене га у-згра ди ци, при ле го мено; ║ при -
ле ћи при лег нем св ‘и с т о ’ . – Немо да 
лар ма те, тата е мено при ле го д-одмо ри. – 
Кад при лег неш, дје те, неђе у пољу, тури 
џоку пода се, ника ко друк чи је јел може 
човек ласно да се упро па сти за цео вјек.  
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при ли ка ж 1. ‘могућ ност за скла па ње 
бра ка’. – Испа ла јој лепа при ли ка да се 
уда, а она се нешто пре до ми шља; ║ при -

ли чан -чна -о ‘зна тан, пове лик’. – Њему 
је при па ла гор ња лива да и при ли чан део 
шуме изнад ње; ║ при лич но прил ‘у знат -
ној мери’. – Она вели да се при лич но умо -
ри ла,  а  ја  видим да се једва држи на 
нога ма.  

при ли чи ти при ли чи несв ‘при сто ја -
ти’. – Не при ли чи мушкар цу да се заро же 
и пла че ко нека жена. 

при лог м ‘поклон цркви у нов цу или 
намир ни ца ма, али и на даћа ма’. – Кад гој 
одеш некој све ти њи, бла го ђеду, подај 
неки при лог, кол ко си могу ћан, јал у-пара -
ма, јал у мар ди, севап је. – При лог се носи -
јо о даћа ма: сва ка кућа спре ми, у при ло -
шку кор пу, пога чу, бје лог мрса, пече но 
пиле, гиба ни цу, вла шу раки је, вла шу вина, 
неки слат киш; ако е зим ско вре ме, поне -
се се пршу те, то ти је оби чај, а наши ста -
ри су носи ли при лог и кад су ишли свој -
та ма на свад бе; ║ при ло шки -а -о об. у 
изр. ~а кор па ‘кор па од пру ћа у којој се 
носи  при лог на гро бље или на весе ље’. – 
Сва ка кућа е има ла при ло шку кор пу у 
којој се носи јо при лог ако идеш на свад -
бу, или цркви, или на гро бље о заду шни -
ца ма ил ако ти неко од род би не пре ка ђуе 
четре сни цу или годи шњи цу. 

при лу пи ти -им св ‘при тво ри ти’. – 
При луп де, дје те, та вра та ил при шкри ни 
про зор да не бије про ма ја. 

при ље жан -жна -о ‘мар љив’. – Он ти 
је бијо при ље жан мај шта да е ради јо. 

при ље ћи -гнем / -жем св ‘при би ти се 
уз нешто, при тег ну ти; нале ћи на нешто 
да би се уко чи ло’; в. попри ви ја ти. 

при љу би ти при љу бим св ‘при бли жи -
ти јед но уз дру го‘. – Кад се ојаг њи овца, 
она оли же јаг ње и одма га при љу би и 
пушти да доји. 

при мак ну ти при мак нем св ‘при бли -
жи ти’. – Мора ла е да се при мак не јел од 

гала ме није чула шта при ча; ║ при ма ћи 
при мак нем св. – При мак ни де ту сто ли цу 
вамо уз астал; ║ при ми ца ти при ми чем 
несв пре ма при мак ну ти, при ма ћи. – Како 
се ста до ше про сци при ми ца ти вамо на ви -
ше к нашој кући, моја ћера се зару ме ње -
ла, а очи јој сија ју, пуне суза. 

при ма ти при мам несв пре ма при ми -
ти. – Ако доне су неки позив од суда, немо 
да га при маш ако ја нисам туј нак. – Они 
су у ту њину пар ти ју при ма ли нај ви ше 
они јег који ма није било места међу људ -
ма; -се ‘пушта ти жили це, уко ре њи ва ти 
се’; в. мло жи ти; ║ при ми ти при мим св 
‘доби ти оно што је упу ће но (позив, реше -
ње, писмо)’. – При ми ли су реше ња за 
порез, још само да при ме паре за мали не; 
изр. ~ на зна ње ‘оба ве сти ти’. – Углав ном 
при ми јо си на зна ње да тре ба да до[ђе]ш 
на кулук, а шта-ш ти да радиш – то е тво -
ја ствар, ја сам мое ота ро си јо, а тебе немо 
потље ђаво да бид не крив; при ми! узв, 
наред ба коњу. – Он ти је зека на нау чи јо 
ко неког икса на, само му при мак не узду и 
вик не: при ми! – он зине, ил га ува ти за 
ногу на пот ки ва њу и каже: при ми! – он 
подиг не ногу момен тал но; ~ се ‘ожи ли ти 
се, пусти ти корен’; в. пот са ди ти. 

при ми ри ти се при ми рим се св ‘уми -
ри ти се, ути ша ти се’. – Ува ти ла ђецу нека 
укта ни ја, ника ко да се при ми ре. 

при ми так -тка м ‘при мље ни поклон’. 
– Ово  им је при ми так од ђево јач ке род -
би не. 

при на вља ти при на вљам несв ‘при ба -
вља ти, доба вља ти’. – При на вља ла она у 
кући кад је гој могла; ║ при но ви ти при -
но вим св ‘наба ви ти нешто’. – З-душе сам 
воље ла да поне што при но вим у-кућу, 
било каки суд, било каку покрив ку ил мај 
шта. 

при но ва ж ‘ново мла дун че у тору, 
ново чеља де у кући’. – Сазво цео џемат 
на алва лук, спре ми јо ића и пића да се 
попи је и пој де за при но ву у кући. 
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при но си ти при но сим несв ‘доно си ти 
нешто да буде бли же, при ми ца ти’. – Он 
ти је вели ка влас и њему мораш при но си -
ти вели ком лопа том; ║ при ње ти -neсем 
св ‘при не ти, доне ти’. – При ње ли смо ти 
сје на пред шта лу, само им пред ноћ потр -
пај у јасле па ћемо иг ми напо и ти кад 
дође мо. 

при о ра ти при о рем св ‘поо ра ти до кра -
ја’. – Само да при о рем ово мено што е 
оста ло уз вра ти не, па ћу доћи. 

при па да ти при па дам несв ‘бити у сво -
ји ни’. – Све је то при па да ло мом ђеду па 
он про до; ║ при па сти -[д]не ‘поста ти 
своjина’. – Јед ног дана, сине, ако заслу -
жи те, све ће ово при па сти тебе и тво јој 
сестри, ја нећу поње ти у гро бље; ~ тешко 
‘сму чи ти се, доби ти муч ни ну’. – Чим је 
чуо њен дрк тав глас, ćетио се: сигур но му 
при па ну ло тешко. 

при па ли ти при па лим св ‘запа ли ти 
цига ре ту’. – Дај де ми ватре да при па лим 
дуван; ║ при па љи ва ти -аљи вам / -аљу ем 
несв. – Поред про че вља ђедо је при па љи -
во само гран чи цом с ватре или узме 
жишку маши ца ма. 

при па ри ти при па рим св в. спа ри ти.– 
Оћу да тра жим мушко теле да га при па -
рим овом мом шаро њи ци. 

при па са ти -шем св ‘веза ти, учвр сти -
ти нешто око поја са’. – Мај ка кад при ла -
зи шпо ре ту или мека ру, оба ве зно при па -
ше кеце љу. 

при пе ка ж ‘жега, вру ћи на’. – И кад 
бија ше она вели ка при пе ка и успа ра, 
видим кер испла зи јо језик и дак ће, коко -
шке позје ва ле и опу шти ле кри ла у ладу, а 
ја једва дишем. 

при пе ти прип нем св ‘веза ти лан цем 
на паши за неки колац или дрво или 
штран глом веза ти рог и ногу’. – Пошо да 
прип не јун чи ћа навр лива де;  ║  при пи -
ња ти при пи њем несв пре ма при пе ти. – 
Сад ће он, ене га при пи ње јуни цу да му 
не брсти шљи ве.   

при пит -а -о ‘мало пијан’. – Не би он 
то учи њо да није мено бијо под гасом, а 
он кад је при пит, н-уми је да се кон тро ли -
ше, немо му то узе ти за зло. 

при пи та ти при пи там св ‘узгред запи -
та ти’. – Ја га при пи так оће л д-иде у Чачак 
у петак.  

при пи то ми ти -ито мим св пито ми ти. 
– Нашо Рада и ло зечи ћа у лива ди, доњо га 
кући и рани јо те му се при пи то ми јо. 

при пла ну ти при пла нем св ‘при го ре -
ти, пре пла ну ти’ – Бија ше јара, сви смо 
при пла ну ли ко да си нас на ражањ при -
ста ви јо. 

при плод м ‘сто ка која се издва ја и 
негу је за рас плод’. – Ово теле жен ско ћу 
д-оста вим за при плод, тури ло се на мај -
ку, а она е мло го добра мле ку ља и мека 
на мужи. 

при по вје да ти -овје дам несв ‘при ча -
ти’. – При по вје до нам ђедо спо ред про -
че вља сва ко вече поне што. 

при по вјес -сти ж ‘при ча, бесе да’. – 
Са-ћу да вам испри чам јед ну при по вес 
што сам је чуо од мог ђеда, а ви тув те па 
пре но сте вашим мла ђи ма кад дође вре ме. 

при по ма га ти -ома жем несв ‘пома га -
ти’. – При по ма го је и сестри и бра ту, и 
куму и при ја те љу; ║ при по мо ћи -омог -
нем св ‘мало помо ћи’. – Тре ба при по мо -
ћи сва ком, кол ко мош, севап је, јел и ми 
иште мо помоћ сва ки-час  и вели мо: Боже 
помо зи, да Бог помо же и кое шта; в. леђа, 
сиро че. 

при пра ви ти при пра вим св ‘при пре -
ми ти’. – При пра ви алат што нам тре ба за 
у-шуму, д-иде мо ују тру с Бож јом помо -
ћу; ║ при пра вља ти -ам несв. – Ене бабе 
у-кући при пра вља ручак; ║ при пра ван -
вна -о ‘спре ман за неки посао’. –  Он ти 
је ко брит ка сабља, вазда при пра ван за 
све што тре ба, ко запе та пушка. 

при прос -ста -о ‘прост, добро ду шан’ . 
– Јес он при прос човек, ал чести ти јег и 
часни јег нема нада ле ко. 
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прип ти ти приптије[м] св ‘оте жа ти 
диса ње, гуши ти’. – Прип ти ло ме нешто, 
док то ре, вође нак, ко да ћу д-изда нем, а и 
моју жену пође кад зап ти је, ал мено мање 
но мене. 

при пу ши ти -им св ‘запа ли ти цига ре -
ту, поче ти пуши ти’; в. маши це, учи ни ти. 

при пу шти ти -им св 1. ‘при ве сти јаг -
њад или телад ради доје ња’. – Ајде, бла го 
баби, да ми помог неш да при пу шти мо 
теле, оја ча ло, не могу сама, оће да ме оба -
ли; 2. ‘пусти ти сто ку да пасе на месту где 
је буј ни ја тра ва’. – Кад бид не пред ноћ, а 
ти, при пу шти кра ве мено у ота ву, нек се 
добро навран да ју. 

при ра ни ти при ра ним св ‘при хра ни -
ти, дохра ни ти’; в. мршав. 

при ра сти -сте[м], об. у изр. ~ за срце 
‘раз ви ти се у обе леж је, осо би ну лич но -
сти’; в. лако мос. 

при рез м ‘врста дажби не, држав ног 
наме та’. – Уда ра ли су нам и порез, и при -
рез, и тро ша ри ну и ваздан кое ка ке даџ -
би не. 

при ро жак -шка м ‘кра ћи рог на кући 
који се спа ја с маи јом’. – Рого ве смо уда -
ри ли, још да напа су е мо при ро шке, па 
ћемо да попи је мо по јед ну; в. под ро жња ча. 

при ру дак -тка м ‘крак који спа ја руду 
с пред њим тра пом запре жних кола’. – Кад 
Јеро ти је начи ни кола ко натру ко ва на, руда 
и при ру ци ко да су никли, а јок пра вље -
ни. – За при рут ке мора да нађеш поде сно 
дрво. 

при ру ђе ти -ди св 1. ‘про су ши ти се на 
сун цу (о земљи)’. – Чим још мало при ру -
ди да нема бла та, ома ћемо д-око па мо 
башчо ван лук; 2. ‘пока за ти зна ке сазре ва -
ња (о воћу)’. – Згод но тре шње при ру ђе -
ле,  за  два-три  дана  биће  зре лиг; 3. 
‘поче ти се суши ти (о плат ну)’. – Ан 
видиш да е плат но при ру ђе ло, ти га ску -
пи, носи у вир нек се наква си па јопет 
вако про стри на сун це, тако се оно бели; 
в. вла жан. 

при сла ва ж ‘сео ска сла ва, обе ти на’. – 
Ми сео ску сла ву зове мо обе ти на, а доље 
пот пла нин ци кажу при сла ва, то ти је свед -
но, што вика ла она: зови ме и лонац само 
ме немо раз би ти.  

при сла вља ти -ам несв ‘сла ви ти, обе -
ле жа ва ти сео ску сла ву’. –У Губе рев ци ма 
сви при сла вља ју Мали Спа сов дан. 

при сло ни ти при сло ним св ‘насло ни -
ти уз нешто’. – Ми на Бад ње јутро доне -
се мо бад њак па га при сло ни мо уз кућу с 
источ не стра не и туј бид не до уве че, па 
га ондај уно си мо у кућу; ║ при сла ња ти 
при сла њам несв ‘насла ња ти уз нешто’. – 
Виле при сла њај уза зид, и то неђе у ћошку, 
да се неко не набу ши, дале ко било.  

при смо чи ти при смо чим св ‘доспе ти 
на иви цу гла ди, при ште де ти хра ну’. – 
Бија ше поо скуд но вре ме па смо мора ли 
да при смо чи мо, није било ко-во сад д-има 
кол ко ош, каки то, ово сад народ побје -
шњо, ни не зна ју шта е оску ди ца; в. исе -
ћи, исег ну ти.  

при сое с ‘при сој на стра на, тле окре -
ну то сун цу’. – Ми који оди мо још овим 
при сој ем, тре ба да се ćећа мо наши јег ста -
риг чијим сто па ма иде мо и да се помо ли -
мо за њиг; ║ при сој ни -а -о ‘који се одно -
си на при со је’. – Нема добре раки је без 
при сој ног  вот ња ка; в. про гри сти, окоп -
ни ти.  

при спа ти -иш св ‘дрем ну ти, при дре -
ма ти’. – И кад при спиш, мешто да спав -
неш ко човек, тучеш гла вом, до-неко доба 
ноћи, како да саста виш крај с кра јом. 

при ста ви ти -им св ‘ста ви ти посу ду на 
ватру да се кува њен садр жај’. –  При ста -
ви ла сам пасуљ, а ти с вре ме на на вре ме 
доли топле воде и лошкај ватру испо ти ја; 
║ при ста вља ти -ам несв пре ма при ста -
ви ти. – Ти ћеш њу д-учиш како се кува 
свад бар ски купус, при ста вља ла га е више 
пута но што ти имаш годи на. 

при ста ја ти -аем несв ‘сагла ша ва ти 
се’. – Они су при ста ја ли на све на шта 
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чести ти не би никад могли; ║ при ста ти 
при ста нем св ‘сагла си ти се’. – Кад Жар ко 
рече да ће да га бије ан иза ђу из суда због 
лага ња, он одма при ста де да се насу ле. 

при ста ша м ‘при ста ли ца, подр жа ва -
тељ, заго вор ник’. – Он ти је при ста ша 
они јег људи који држе до части и обра за. 

при стиг ну ти -нем св ‘ста са ти, раз ви -
ти се; сазре ти, сти ћи’; в. леди ни ца, сиро -
то ва ти; ║ при сти ћи при стиг нем св 
‘и с т о ’ . – При сти го ше ђеца, вала Богу, 
здом ча ше се сна ге па е сад мло го рат ни је 
но кад бија смо нео ко сни; ║ при сти за ти 
при сти жем несв ‘ста са ва ти, дола зи ти’. – 
При сти жу ђеца и одма е све друк чи је. 

при та ји ти  се  при та јим  се св ‘уми -
ри ти  се,  при кри ти се’.   – Кад су отуд 
наи шли Нем ци, ми смо се при та ји ли све 
док нису зама кли иза оку ке, ćеме им се 
затр ло. 

при тва ра ти при тва рам несв ‘овла шно 
затва ра ти’. – Не при тва рај та вра та, дје те, 
но иг оста ви, није ти лад но; ║ при тво ри -
ти при тво рим св ‘при кре ну ти, мало затво -
ри ти’. – При твор де, дје те, про зор, вуче 
про ма ја. 

при тег ну ти при тег нем св ‘јаче стег -
ну ти’; в. колан;  ║  при те за ти при те жем 
несв пре ма при тег ну ти; в. изме ра ти, при -
зна ти, колан. 

при ти ска ти при ти скам несв ‘држа ти 
под опте ре ће њем’. – При ти ска држа ва, 
при ти ска суво ви ца, при ти сле годи не, а 
јутр ос им помо гла и шару ља: при ти сла 
ми ногу и не могу сто пе; ║ при ти сну ти -
нем св пре ма при ти ска ти; в. вра бац, 
сира ли ца, сма ши ти, ћар ли ја ти. 

прит ка ж ‘мот ка уз коју расте бора -
ни ја при ча ра’. – Бура ни ја изи шла у вр 
прит ки, мили на погла ти, а меу не се оки -
ти ле ко гроз. 

при тр ча ва ти -рча вам несв ‘дола зи ти 
трче ћи’. – У нево љи људи при тр ча ва ју да 
помог ну; ║ при тр ча ти при тр чим с 1. 
‘дотр ча ти’. – При тр ча ше сви да виде шта 

се деси ло; 2. ‘при те ћи у помоћ’. – Ако си 
при тр чо да помог неш невољ ни ку, учи њо 
си добро дело. 

при ће ра ти -ам св ‘доте ра ти, при гна -
ти’. – При ће рај де кола до оне гоми ле дрва; 
║ при ће ри ва ти -ери вам / -еру ем несв 
‘при те ри ва ти, при го ни ти’. – Они су при -
ће ри ва ли пла шће, Саво е изба ци во сје но, 
а ђедо ђено. 

при у пи та ти упи там св в. при пи та ти. 
– Кад нами неш тамо с оне стра не пла ни -
не, кад сре тиш неког, ти при у пи тај ђе је 
њина кућа, свак ће ти касти.  

[прича] ж; в. под ба да ти, поу чан; ║ 
при чи ца ж ‘крат ка при ча, кази ва ње о 
некој зго ди ци’. – Кад бија смо мали, ђедо 
нас крај про че вља заба вљо њего ви јем 
при чи ца ма;  ║  прич љив прич љи ва -о 
‘који воли да при ча, брбљив’; в. ућу та ти. 

при ча ли ца м / ж ‘осо ба која воли да 
при ча, брбљи вац, брбљи ви ца’. – Она 
баби на при ча ли ца не уто ље ва, пова здан 
само торо че. 

при ча ти при чам несв ‘гово ри ти,  при -
по ве да ти’. – Дуго су при ча ли испод липе, 
а о чему – питај њиг; ║ при ча ње с ‘при -
по ве да ње’. – Дођи дове че кода нас да 
чуеш ђедо во при ча ње. 

при ча ти при чам несв ‘поби ја ти прит -
ке’. – Одок да при чам бура ни ју и да потач -
кам патли џа не; ║ при ча ње с ‘поби ја ње 
прит ки’. – При ча ње бура ни је није тежак 
посо, ако су прит ке згод но зао штре не 
могу и жене да попри ча ју. 

при чвр љи ти при чвр љим св ‘при те ра -
ти у шкри пац’. – Не би он то никад при -
зно да га нисмо при чвр љи ли те нема де 
куд. 

при чвр сти ти при чвр стим св ‘учвр -
сти ти’. – При чвр сти ти то сад кол ко било 
да не пане, а потље ћемо дотег ну ти;║ при -
чвр шћа ва ти -ршћа вам несв ’учвр шћи ва -
ти’. – При чвр шћа ва смо кол ко мога до смо, 
ал нема ту помо зи Боже док се не испо -
би ја ново про шће и не попле те. 
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при че ка ти -ам св ‘саче ка ти’.  – При -
че кај ме часак само да се пре о бу чем; – И 
Бог душу при че ка; ║ при чек ну ти -нем 
(не)св ‘мало при че ка ти’; в. гра шну ти се, 
пре о бу ћи се.  

при чу ти при чу ем св ‘начу ти’. – При -
чуо сам, вели Жар ко, да ће ова аме рич ка 
и европ ска бан да да нас бом бар дуе, а 
Мило рад каже »ма нису ваљ да луди«, а 
Жар ко вели  »нису, вала, ни памет ни јел 
не зна ју да ће крв наша на њиг и на ђецу 
њину«.  

приш -шта м ‘гној но запа ље ње коже 
или виме на код ова ца’. – Кад јој овце пре -
ско че пре ко врзи не и оду у зијан, она би 
џака ла и кле ла иг: иć, приш те појо, приш 
те нашо, приш те одњо. 

при ша ви ти -им св ‘при тег ну ти шраф, 
приш ра фи ти’; в. одоц ни ти. 

при ши ва ти при ши вам несв ‘спа ја ти 
иглом и кон цем’. – Ене је у кући, при ши -
ва бра ли ци дуг ме та на кошу љи; ║ при -
ши ти при ши јем св 1. ‘саста ви ти кон цем 
дуг мић са оде ћом’. – Имо е и он кро јач ке 
вешти не: умљо је да при ши је дуг ме на 
кошу љи; 2. ‘при пи са ти неком нешто, 
опањ ка ти’. – При ши ли му и што јес и што 
није само да му дођу гла ве.  

при ши пе тља м ‘осо ба која при ла зи 
дру штву непо зва на, наме тљи вац’. – При -
ву че се она при ши пе тља да чуе шта људи 
збо ре па д-иде да иг цин ка ри. 

при шкри ну ти при шкри нем несв 
‘при тво ри ти’. – Кад сам про шо, виђо сам 
вра та при шкри ну та, нису била начи сто 
затво ре на. 

при шљам чи ти се при шљам чим се св 
‘доћи непо зван’. – Он се пришљaмчи 
побли же, нађе се, бак сем, у послу и слу -
ша шта они збо ре. 

при шпа ра ти при шпа рам св ‘уште де -
ти, сачу ва ти новац или какву робу’. – Еве 
ти иља дар ка, нек ти се нађе, д-имаш кода 
се, а ти при шпа рај кол ко гој узмог неш. 

при шу пак -пка м ‘уљез’. – Она рђа 
удба шка, ко неки при шу пак иде те  шуња 
по селу и њуши шта ће ко да рек не про -
ти ву њиг.  

при шу ће ти -тим св ‘при ћу та ти, не 
одго во ри ти’. – Кад јој он одбру си, нако 
без ду шно,  весе ла мама при шу ће и изма -
че се. 

прје ćек / пре сек м ‘пре гра да у амба -
ру, сан дук за жито’. – У први при је ćек до 
вра та изру чуј те раж, до њега зоб, а у онај 
вели ки пше ни цу.  

прјек -јека -о ‘пргав, незго дан, љутит, 
брзих реак ци ја’. – По све је ваљан, ал је 
прјек, бра те, ко рис. – Мло го е добар и 
послу шан, ал при јек, да не мош пој ми ти.  

прје клад м ‘направа на коју се насла -
ња ју дрва на огњи шту’. – Кад уне се мо 
бад њак, насло ни мо га на прје клад. 

прје сло с ‘пла то на дво ко ли ци’; в. 
пљо ска. 

прје ти ти / пре ти ти пр је тим несв 
‘застра ши ва ти неког речи ма’. – Пре ти јо 
му да ће да г-изу да ра ако га још јам пут 
затек не на тре шњи. 

прје ча ти / пре ча ти се прје чам несв 
‘пока зи ва ти отпор, неса гла сје’. – Ништа 
немо туј нак да се прје чаш, но пре тво ри 
оно што ти је запо ви ђе но. – Шта се прје -
чаш на мене ко јуне на туђе гове че. 

74. ПРЈЕКЛАД
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пркос м ‘јед но го ди шња укра сна биљ -
ка, Por tu la ca gran di flo ra’. – Пркос ти расте 
и по кал др ми, нит га копаш, нит зали ваш, 
мош и да га газиш, он опстае.  

прко си ти -им несв ‘упор но, поне кад 
нера зум но, оста ја ти при свом ста ву’. – 
Нашо си ком ћеш да прко сиш, ако те уж-
дим по гузи ци, запам ти ћеш дана шњи дан. 

прк та ти прк ћем несв ‘сте ња ти’. – Шта 
прк ћеш туј нак, реко би се пора ђаш?; в. 
само ве за чи ца. 

прлад ж ‘тру ли оста ци дрве та у 
шуми’. – Наку пи јо неку прлад, није ни за 
шта, може само нако да тиња; ║ прла -
дљив -адљи ва -о 1. ‘натруо’. – Нато ва рио 
и догно нешто прла дљи во, ко да није гле -
до шта това ри. – Нема од тог труп ца 
ништа, виш да е прла дљив начи сто; 2. 
‘непло дан терен, јало во земљи ште’. – 
Виђо и он, ан је почо да копа, да е севио, 
да е оно земљи ште тешко рад но и прла -
дљи во. 

прла ди на ж ‘про зу кло, натру ло дрво’. 
– Ма немо да това риш ту прла ди ну, то ти 
није ни за шта. 

[прљав] -а -о. – Нај пр ља ви ји ти је она 
јај ца ра што ради за Удбу и цин ка ри људе; 
в. сли зак, тртља ти. 

прља ву ра ж ‘прља ва, неу ред на жена’. 
– Уми се, немо д-идеш ко она Мика и ло ва 
прља ву ра. 

прљав шти ња ж ‘нечи сто ћа’; в. смра -
до ња, созгајз, спи ра ти. 

прља ти (се) прљам (се) несв ‘зага ђи -
ва ти, бла ти ти, пога ни ти’. – При па сте мало 
куди је иде те, не мора те се прља ти сва ки-
час ; изр. ~ руке ‘ради ти нешто неча сно’. 
– Немо да прљаш руке, боље ти је да про -
сиш но то д-ура диш.  

прљу ша ж ‘лоша земља, песку ша’. – 
Има ју доста земље, ал није, ства ри, све 
нека прљу ша. 

прну ти прне ‘прх ну ти, поле те ти лепр -
ша ју ћи кри ли ма’. – Иде мо ми тако кроз 

лива ду и нешто чавр ља мо, кад одјам пут 
прну ше пре пе ли це из тра ве, те се ми згод -
но пре па до смо. 

прња ж ‘изно шен, стар комад оде ће’. 
– Ђе си нашо ту прњу поред све га што си 
тамо мого узе ти; ║ прњи ца ж дем. – Ђеца 
изми ве на и глед на, чисте им оне прњи це, 
види се да им је мај ка вред на и карак тер -
на (7: 112). 

про ба да ти про ба да(м) несв 1. ‘про -
би ја ти оштрим пред ме том’. – Кад је пра -
ви јо ам, све  је шилом про ба до рупи це на 
кожу па онда кроз те рупи це иглом про -
ши во; 2. мед ‘осе ћа ти оштре боло ве’. – 
Мено-мено па е нешто про ба да ло по дну 
сто ма ка; ║ про бо сти про бо дем св пре ма 
про ба да ти. – Нага зио на трн, про бо га 
кроз опа нак и десет дана није мого да ста -
не на-ногу.   

про ба ди м/ж, об. мн ‘оштри боло ви, 
који се поја вљу ју с пре ки ди ма, у тала си -
ма’. – Поче ше да га жига ју неки про ба ди 
у сто ма ку и за два-дана умр је весел ник. 

про бе а ра ти -а[м] св а. ‘про цве та ти (о 
воћу)’; б. ‘поста ти сед’; в. про ćед, сјед. 

про би ја ти про би јам несв пре ма про -
би ти. – Ене иг про би ја ју темељ на-кући, 
оће д-уве ду воду; ║ про би ти про би јем св 
‘про дре ти,  про гу ра ти се, успе ти’. – Ко 
би се надо да ће се он тако про би ти; изр. 
~ гла ву ‘упо р но тра жи ти, доса ђи ва ти’. – 
Про би гла ву сва ки дан при ча ју ћи исто, 
доса ди више и Богу и наро ду.  

про би ра ти про би рам несв ‘пре би ра -
ти, селек ти ра ти’. – Про би ро сам јабу ке и 
њиг ћемо у трап; ║ про бра ти -берем св 
пре ма про би ра ти; в. руда. 

про би рач  -ача м ‘који мно го бира’. – 
Мло го се она држа ла у сили, одби ја ла 
мло ге про сце, а кад су пре ста ли да дола -
зе, ондак дај шта даш, није џаба каза но 
да про би рач нађе оти рач.   

про би свјет м ‘скит ни ца, човек без 
досто јан ства’. – Нема ти живо та ш њим, 
виш да е оби чан про би св јет. 
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про би ти про би је св ‘продрети кроз не-
ког / нешто’. – Тур де, дје те, каку џоку на 
се, про би ће те овај ветар.  

про бле ја ти -еим св пре ма бле ја ти 
‘изгу би ти здрав разум, скре ну ти с ума’. – 
Про бле јо весе ли Тана си је, ни сам не зна 
шта збо ри. 

про бо јац -ојца м в. кир нер. – Узми 
про бо јац те ми кир не руј овај плек, оћу да 
га про бу шим бур ги јом. 

про брц ну ти се про брц не(м) се св а. 
‘уки се ли ти се, поста ти неу по тре бљив (о 
јелу)’. – Про брц но се пасуљ, мош комот -
но да га бациш у-спла чи не; б. ‘пре ва ри ти 
се у оче ки ва њи ма’; в. пола ко ми ти се; в. 
‘исква ри ти се, упа сти у лоше дру штво’. – 
Док је бијо с роди те љи ма, ђедом и бабом, 
бија ше деч ко за при мер, како оде у те 
ђаво ље шко ле ти не, про брц ну се начи сто. 

[пробудити] про бу дим св пре ма буди -
ти. – Знаш како пје ва ше она: Сла вуј пиле, 
не буди ми госпо да ра / сама сам га успа -
ва ла, сама ћу га про бу ди ти. 

про бун гу ра ти -ам св ‘самле ти бун -
гур’. – Про бун гу ро сам џак жита, то вам 
је па смоч те. 

про бу ра зи ти -ура зим св ‘про бо сти’. – 
Дра га на Бог да но вог про бу ра зи јо бик и 
није мого да пре тек не, Бог да му душу 
про сти. 

про бур ги ја ти про бур ги јам св ‘на 
недо пу штен начин сте ћи корист, име так’. 
– Ува ти ло се с оним пар ти ја ши ма и про -
бур ги ја ло стан и посо за жену. 

про бу ши ти про бу шим св ‘при ти ском 
напра ви ти  отвор’. – Про бу ши ла му се 
кон ду ра, уишла жљиц ка ви ца па само 
кљеч ка. 

про ва ла ж ‘откри ће тај не’. – Не зна 
се како су иг откри ли, сигур но е била нека 
про ва ла; изр. ~ обла ка ‘изу зет но вели ки 
пљу сак’. – Кад оно мад би она про ва ла 
обла ка, одње нам вода пут начи сто.  

про ва ли ја ж ‘понор, без дан’. – При -
чо ми човек како е неки Љуби вое Ршум 

реко да смо ми изме ђу дви је про ва ли је: 
јед но е, вели, бјела куга, а дру го црна Јев-
р о па. – Вала баш, памет ни је од челе јел 
та нам је Јевр о па гла ве дошла. 

про ва ли ти про ва лим св 1. ‘ући силом, 
при ти ском напра ви ти отвор’. – Лопо ви 
про ва ли ли у њину кућу и покра ли им кое -
шта. – Про ва ли ле сви ње про шће и оти -
шле у зијан; 2. ‘откри ти акте ре неза ко ни -
тих посло ва’. – Про ва ли ли оно мад целу 
ту бан ду што е кра ла људ ма сто ку; ~ се 
‘отво ри ти се (о чиру)’; в. чир; ║ про ва -
љи ва ти -аљи вам / -аљу ем несв пре ма про -
ва ли ти. – Ува ти ли га док је про ва љи во 
про дав ни цу. 

про ве дри ти (се) про ве дри (се) св 
‘изве дри ти се’. – Чека мо да се про ве дри; 
в. тми на. 

про ве ну ти -не св ‘бла го се про су ши -
ти, уве ну ти’. – Чим види те да су отко си 
про ве ну ли, ви зађ те те иг пре врн те; в. 
титра ти. 

про ве сти про ве дем св 1. ‘пока за ти 
пут’. – Иди, сине, те про ве ди људе доље 
до Пићи не воде ни це, па им потље пока -
жи куда д-иду у Дра га чи цу; 2. ‘про бо ра -
ви ти’. – Мићо ти је више про во у шуми 
но у кон це ла ри ји ија ко е инџи њер; ║ про -
во ди ти про во дим несв пре ма про ве сти. 
– Само он зна куда иг је про во дио до Сту -
де ни це, а сви зна ју коли ко су неки про во -
ди ли вре ме на у кава ни иако нису били 
кел(н)ери. 

про ве сти се про ве дем се св в. спро ве -
сти. – Про ве ли се ко бос по трњу. 

[проветрити] -им св; в. рас па са ти; ║ 
про ве та ран -рна -о ‘изло жен бла гом 
ветру’; в. брјег / бре жу љак. 

про ви ри ва ти -ири вам / -иру ем несв 
несв пре ма про ви рим. – Про ви ри ва иза 
куће да види ко е дошо; ║ про ви ри ти -им 
св ‘погле да ти, вир ну ти’. – Циб нем виран -
гу и про ви рим кроз про зор, има шта да 
видим: он раши ри јо руке и густи ра, а за 
њим Цига ни ш ћема ни ма и јер мо ни ком. 
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про во да џи ја м ‘човек који посре ду је 
при скла па њу бра ка’. – Наш Деси мир ти 
је посто нај ве ћи про во да џи ја у целом кра -
ју: ко гој не мож да с-оже ни – он му нађе 
при ли ку. 

про во да џин ка ж в. (с)про во да џи ја. – 
Слав ка Бран ко ва ти је била Крсти ни про -
во да џин ка. 

про вр је ти про ври св ‘загре ја ти до 
кљу ча ња, про кљу ча ти’. – Кад раки ја про -
ври, ти је ондак запр жи с кука ча и пре ćе -
ци с поше ће ре ном водом. 

про ври шта ти -шти св в. про брц ну ти 
се. – Про ври шта ло јело па шап ће, није ни 
за шта. 

про гле да ти -ам св 1. ‘отво ри ти очи’. 
– Они ти личе на мачи ће: тре ба им вре -
ме на да про гле да ју; 2. ‘раз у ме ти, схва ти -
ти дога ђа је’. – Пома ло про гле да, ал не 
веру ем да ће икад пот пу но про гле да ти; ║ 
про глед ну ти про глед нем св ‘схва ти ти 
заблу ду’. – Нек им Бог мили отво ри очи 
да про глед ну и да виде куд иг воде ови 
про би свје ти; изр. ~ кроз прсте ‘при ви ле -
го ва ти неког’. – Њему стал но про глед ну 
кроз-прсте зато што му е ујак дрма тор. 

про гон м ‘узан пут изме ђу њива за 
про лаз сто ке’. – Изме ђу наши јег и њиниг 
пар це ла има про гон којим ћера мо сто ку 
на пашу. 

про го ни тељ м ‘неми ло срд ни има лац 
вла сти’. – Вазда е, ђецо, било прог на ниг 
и  про го ни те ља, баш номад чита поп оно 
»бла же ни прог на ни прав де ради«, зато 
про го ни те љи себе уде, а прог на ни ма 
кори сте, а ти стал но бид ни на стра ни 
прог на ног и неш сигур но севи ти јел је и 
Бог уза њиг. 

про гри за ти про гри зам несв ‘про би ја -
ти гри зе њем’. – Стал но ми мише ви про -
гри за ју кар тон ску кути ју у коју сам оста -
вља ла кое шта па сам шће ла да те молим 
да ми начи ниш сан дук; ║ про гри сти -изе 
св ‘дели мич но (се) ото пи ти’. – Чим је 
одју жи јо дан, на овој при сој ној стра ни 

про гри зло прти ну путом. – Про гри зо југов 
ветар снег ђе гој га е мого дова ти ти. 

про гри ја ва ти -ија ва несв ‘пома ља ти 
се иза обла ка (о сун цу)’. – Ништа љеп ше 
нема него кад с про ле ћа поч не да про гри -
ја ва сун це, ондак се све радуе и тице, и 
јаг њад, и ђеца, зато се ваљ да и каже, чека 
ко озе бо сун це; ║ про гри ја ти про гри је св 
‘изгре ја ти  иза  обла ка’. – Кад је про гри-
 ја ло сун це,  ми  поски да смо   џоке; в. гра -
нути. 

про гу ну ти -нем св ‘про гу та ти’. – Про -
гу ну ти он ону пилу лу на једви те јаде. – 
У све му бид ни одме рен, бла го ђеду, угри -
зни само ноли ко кол ко мош да про гу неш.  

про да ва ти про да ем несв ‘дава ти 
нешто за новац’. – Ја оче ви ну моју нећу 
про да ва ти за живо та, а ви после рад те како 
вас Бог учи; изр. ~ зја ле ‘дан гу би ти’. – 
Боље би ти кока пева ла д-узмеш нешто 
да радиш, а јок да про да еш зја ле по путу 
и кое ђе;  ~ маглу ‘пра зно сло ви ти’. – Они 
ти само про да ју маглу, при ча ју шаре не 
лаже, што каже Мили сав, про да ју муда 
мешто бубре га; ║ про да ти про дам св пре -
ма про да ва ти. – Ови ништа ци спи ска ше 
наку имо ви ну, про да до ше црно иза нок та. 

[продавница] ж; в. кисе ли ти, лице, 
про ва љи ва ти; ║ про дав ни чи ца ж дем; в. 
зво на ра.  

про ди са ти про ди шем св ‘поче ти сло -
бод ни је диса ти; доћи до вазду ха (после 
жеге)’; в. ћар ли ја ти. 

про до бри ти се про до брим се ‘поста -
ти бољи’. – Нешто се снај ка про до бри ла 
у  пото ње вре ме, дај Боже да на добро 
изи ђе. 

про дра ти се про де рем се св ‘вик ну -
ти, про де ра ти се’. – Кад бија смо упре ма -
се Црне сте не, нешто зало ма та кроз шуму, 
а Мла ђо се про дра кол ко га грло носи. 

про ждра ти про ждрем св ‘про гу та ти’. 
– Да е мого, мешчи ни, про ждро би га; ║ 
про ждр је ти про ждрем св ‘и с т о ’ . – Да 
су могли про ждр је ти га са све дро ња ма 
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кад им је скре со исти ну у-очи, про ждра -
ли би га.  

про жи вље ти -ивим св ‘про жи ве ти’. –  
Оно што сам про жи вљо док смо били у 
задру зи, то ти је бијо живот, потље нас 
вамо сатр је нео ко шти ња. – Оно до вој ске 
што сам про жи вљо, то е било без бриж је, 
е потље вамо мораш да тучеш гла вом о 
све му. 

про жи кља ти се -а се св в. про ли та -
ти се. – Немо мло го те мла де тра ве дава -
ти сто ци, да се не про жи кља ју, но поме но 
некол ко дана док свик ну. 

про зба ра ти про зба рам несв пре ма 
про збо ри ти; в. чамо ти ња; ║ про збо ри ти 
про збо рим св ‘про го во ри ти’. – Били у 
зава ди па оно мад про збо ри ли. – Наи ђи да 
про збо ри мо коју. – Сви про збо ри ше поне -
ку, а он ни да бек не. – Про ђе и не про збо -
ри јед не једи не. 

про зви жда ти -дим св ‘про ле те ти, про -
ћи брзо’. – Про зви жда Надо мир с оним 
њего вим мото ром ко кур шум. 

про зеп сти -бем св ‘добро назеп сти’. – 
Про зе бо оно мад п-оној мећа ви па сад 
кашље и кути пова здан. 

про зук ну ти -не св ‘истру ли ти изну -
тра (о дрве ту)’. – Мишљо сам од оног ста -
рог дуда да начи ним буре, кад оћеш: про -
зу кло му дебло скроз од кор је на до 
рака ља; ║ про зу ћи -кне св ‘и с т о ’ . – 
Поред пута про зу кли труп ци чека ју ћи да 
иг това ри онај што неће доћи (7: 97).  

про зум ба ти -ам св ‘избу ши ти рупе на 
кожном или гуме ном каи шу’. – Трк ни до 
Јеро ти ја нек ти часком про зум ба те каи -
ше на кон ду ра ма. 

про ја ж ‘хлеб од куку ру зног бра шна’. 
– Држ се, про јо, на свад би сам била. – 
Боља је сво ја про ја него туђа пога ча. 

про ја ра ж ‘хлеб од куку ру зног бра -
шна, јаја, мле ка и  сира, печен у теп си ји 
или пле ху’. – Добра е про ја, ал још боља 
про ја ра. 

про јар чи ти -им св ‘про ко па ти јарак, 
канал’. – Мора мо да про јар чи мо изнад 

њиве,  ако  уда ри  вода, да нам је не од-
не се. 

про јол па зи ти се -им се св ‘исква ри ти 
се’. – Про јол па зи ло се то, ни онај човек 
ни тра га ода њ; в. јол паз. 

про ка за ти про ка жем св ‘ода ти, изда -
ти’. – Про ка за ла иг она рђа од чове ка те 
надр ља ше весел ни ци ко нико њин; ║ про -
ка жен -а -о ‘зара жен; пре зрен’. – Кад су 
га оне јај ца ре про гла си ле за непри ја те ља, 
сви су се скла ња ли од-њега, реко би је 
про ка жен. 

про ка на ли ти -ана лим св в. про јар чи -
ти. – Тре ба ло е про ка на ли ти повр њиве, 
вели ку ште ту нам начи ни вода од оне про -
ва ле обла ка. 

про ка ну ти -не св ‘поче ти пада ти (о 
киши)’; в. рогоз; ║ про ка па ти -а / -пље св 
а. ‘и с т о ’ . – Про ка па нам киша ан смо 
нато ва ри ли кола. – Мешчи ни да ће да нам 
про ка пље пре него што попла сти мо; б. 
‘поче ти тећи (о раки ји из каза на’). – Уба -
ци још мало гра ња са-ће да про ка па раки -
ја; в. ‘поче ти про ки шња ва ти’. – У ваја ту 
про ка па ло, виђ де је л пукла цре пљи ка; ║ 
про ка па ва ти / про ка пља ва ти -апља ва / 
-апљуе несв пре ма про ка па ти. – Беж те, 
ђецо, под стреу, еве кише, про ка пља ва;  ║ 
про ка пљи ва ти -апљуе несв ‘и с т о ’ . – 
Поме но поче да про ка пљуе киша, а виђе -
ће мо оће л уби ти ову суво ви цу. 

про ки ва ти про ки вам несв ‘при ку ца -
ва ти’. – Еве вам чап, про ки вај те баски је, 
па ћемо потље д-изно си мо цреп; ║ про -
ко ва ти про ку ем св ‘при ку ца ти, заку ца -
ти’. – Про ко во сам кроз брв но онај ћупри -
јаш и учвр сти јо га дома ћин ски. 

про ки си ва ти -исуе несв 1. ‘поче ти 
уски си ва ти (о јелу)’. – Реко би да је овај 
пасуљ почо да мено про ки си ва; 2. ‘про -
ки шња ва ти’. – Виђи је л пукла цре пљи ка 
на коша ри, про ки си ва иза вра та; ║ про -
ки сну ти про ки сне св 1. ‘узљу те ти се, 
поква ри ти се (о јелу)’. – Кад јело про ки -
сне, није ни за шта, мош да га даш сви -
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ња ма ил да га бациш за-про шће; 2. ‘поче -
ти про ки шња ва ти’. – Попра ви чим мено 
про ки сне, боље је нег чека ти да про то чи;  
║ про ки шња ва ти -ишња ва несв’. – Оло -
ша ла покрив ка на ста рој кући, поче ло да 
про ки шња ва на поне ком месту. 

про кле ство с ‘кле тва, про кли ња ње’. – 
Ђедо нам је више пута гово ри јо да е про -
кле ство опа сна ствар и да е боље мено с 
бла го сло вом, но мло го с про кле ством 

про кле шти ња ж ‘про клет ство’; в. 
заки ну ти. 

про кљу ва ти про кљуе св ‘про би ти 
љуску јаје та (о пиле ту при ли ком изле за -
ња)’. – Ене још јед но пилен це про кљу ва -
ло љуску, само што није изи шло. 

про ко мен ди ја ти -ам св ‘поша ли ти се’. 
– Наи ђи дове че, док жене пре ду и пле ту, 
ми да се попри ча мо и да мено про ко мен -
ди ја мо ко земај ле. 

про ко па ва ти -опа вам несв пре ма про -
ко па ти; в, кулук; ║ про ко па ти про ко пам 
св ‘про би ти копа њем’; в. ште мајз. 

Про ко пље Св. вмч. Про ко пи је (21. 
јул). – Вика ше баба: на Про ко пље вели ке 
коно пље. 

про ко си ти про ко сим св ‘напра ви ти 
први откос по сре ди ни лива де’. – Нај пр -
во про ко сиш посред лива де, па онда вра -
тиш рас кос. 

про кр ва ви ти -рва вим св ‘повре ди ти 
кожу и поче ти крва ри ти’; в. запа ра ти. 

про кри ви ти се про кри вим се св 
‘крик ну ти, ври сну ти’; в. кри ви ти, маљ. 

про кр чи ти про кр чим св ‘напра ви ти 
про лаз крче њем’. – Мора мо нај пр во да 
про кр чи мо пута њу да би могли људи да 
про ђу. – Тре ба д-има пут про кр чен да ти 
трњак не-изби је очи д-оћо ра виш, дале ко 
било. 

про ла ма ти се про ла ма се несв 1. 
‘допи ра ти као одјек (екс пло зи је, уда ра 
гро ма)’. – Кад уда ре тру ба чи, про ла ма се 
цело село. – И сад ми се у уве ти ма про ла -
ма ју оне еспло зи је кад су зло тво ри гађа -

ли вабри ку у Луча ни ма; 2. ‘ломи ти се, 
пуца ти под тежи ном тела’. – Он не сва та 
да ће се под њим ноли ким про ла ма ти и 
дебља даска од оне коју је турио; в. зацин -
ца ти; ║ про ло ми ти се про ло ми се св ‘сло -
ми ти се, пући, про ва ли ти се’. – Про ло ми -
ла ми се даска на кал ка ну под нога ма, 
умал се не скр как нани же у-јасле. 

про ле ће ти про ле ти св ‘нео сет но про -
ћи, про ле те ти’. – И про ле ће живот док си 
дла ном о длан, ал, шта ћеш, што вико онај, 
бид ни задо во љан сво јом пла том, сва ком 
ти је одре ђе но којим ће путом да про ђе, 
то ти је онај озго зацр то; ║ про ле та ти 
про ле ћем несв. – Баба нас ђецу зва ла про -
ле те ри, па е пита ли што иг тако зовеш, а 
она вели: само про ле ћу кроз-кућу, здом -
ча ју комад љеба ил нешто и јопет одо ше 
да укћу. 

про ли ња ти се про ли њам се св ‘обне -
ра ди ти се, про ски та ти се’. – Про ли њо се 
ко глу ва куч ка, ниђе кући не при ла зи 
пова здан. 

про ли та ти се про ли та се ‘доби ти про -
лив (о сто ци)’. – Про ли та ла се јуни ца од 
оне мла де тра ве, све је веша ли це заљо -
ска ла. 

про ли ти про ли јем св ‘про су ти (теч -
ност)’. – Он кре но да нали је раки ју у 
чаши цу па про ли је на астал, а после каже 
да му е неко жељан ракије; ║ про ље ва ти 
про ље вам несв ‘про ли ва ти’. – При ча ше 
весе ли ђедо како се ондак крв про ље ва ла 
на Церу и Колу ба ри. 

про лок ну ти про лок не св ‘изро ва ти, 
напра ви ти рупе (на путу)’. – Њини јем 
кућа ма не мош ласно да при ђеш кол ко им 
је пут про лок но, не знам што оно не пода -
спу кол ко било. 

про ље ће с ‘про ле ће’. – Ово про ље ће 
нека ко одоц ни, уда ри зима репом кад би 
при-кра ју; ║ про љет њи -а -о ‘про лећ ни’. 
– Про љет њи ветр о ви зачас ису ше земљу: 
~ киша ‘бла го твор на киша у вре ме ница -
ња и раста усе ва’. – Каже пита ли Кња за 
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Мило ша шта мисли кол ко вре де Јели сеј -
ска поља са Лувр ом, а он им, бак сем, реко 
да вре де про љет ње кише у Срби ји. – И 
ова про љет ња пилад ста са ше за кла ње, 
има пови ше пјев чи ћа па ћемо мимо гред 
да иг коље мо кад неко дође ил кад има мо 
рад ни ке. – Про љет ње ора ње је мло го так -
ше од јесе њег, ал шта сам мого кад јесе -
нас не дадо ше кише. 

про ље ћи -езем / -ежем св ‘про ћи’; в. 
несни. 

[промаја] ж; в. мак ну ти, при лу пи ти, 
при тво ри ти; ║ про мај ни -а -о ‘који је 
изло жен про ма ји’; в. сири ште, ува ла. 

про мак ну ти про мак нем св пре ма про -
ми ца ти. – Гле да ли су за њима док нису 
про ма кли пре ко обре шка; ║ про ма ћи про -
мак нем св ‘и с т о ’ . – Ни сад ми није јасно 
како су про ма кли да иг не пре метимо; ║ 
про ми ца ти про ми чем несв ‘про ла зи ти 
поред нече га или неко га’. – Неки про ми -
че она мо иза Јасе ња. – Послед њи пут су 
иг виђе ли како про ми чу иза стје не.  

про ме ри ти про ме рим св ‘одме ри ти, 
про це ни ти’. – Кад Нада рече: „Тет ка, ово 
е мој момак“, она тури руке, вако, на боко -
ве, про ме ри ме од гла ве до пете, и рече 
гла со ви то: „То ти момак!? Еј, моја шће -
ри, у-шта оде тво ја љепо та!“ 

про мет м у изр. игра ти на / у ~ ‘мења -
ти се на месту коло во ђе’. – Нас дво ји ца 
се здо го во ри мо д-игра мо у про мет кад се 
ђевој ке ува те у-коло. 

про мет ну ти се про мет нем(о) се ‘про -
ме ни ти места у колу’. – Прво он пово за 
коло и њего ва ђевој ка, па се онда они про -
мет ну на наше место, а ја са мојом ђевој -
ком бид нем коло во ђа, па тако по некол ко 
пута. 

про мук ну ти -нем св ‘има ти про му као, 
хра пав глас’. – Наи шла нека ред ња, сва 
нам ђеца про мук ну ше.  

про му ћу ран -рна -о ‘бистар, паме тан’. 
– Он ти је од мали јег ногу бијо про му ћу -
ран, зре ли ји мло го од њего ви јег вршња -

ка; вика ше баба: ово дје те ће дале ко да 
догу ра јел по јутру се дан познае. 

про но сак -ска м ‘прво јаје које сне се 
мла да коко шка’. – Виђи коиц ни је овај 
про но сак од пили це. 

про ње ти св 1. ‘про ћи носе ћи, про не -
ти’. – Про ње ше низ Бубан весе лог Дави -
да на носи ли ма, напред поп пје ва, а вамо 
за носи ли ма жене кука ју; 2. ‘сне ти прво 
јаје (о мла дој коко шки)’. – Про ње ла нам 
данас она пир га ва пили ца; ║ про но си ти 
про но сим несв ‘носи ти поред нече га’. – 
Кад су га про но си ли спо ред наше куће, 
заста ли су да му се ђедо покло ни. 

про о да ти про о дам св ‘напра ви ти прве 
кора ке, про хо да ти’. – Глај како дје те таи, 
само што није про о да ло. 

про па да ти про па дам несв ‘руши ти се, 
уру ша ва ти се, неста ја ти’. – Кад кућа кре -
не да про па да, то е знак да е Бог узо дома -
ћи ну памет; ║ про па ну ти про па нем св 
‘неста ти, уру ши ти се, про па сти. – Нема 
од нас ништа, про па ну ли смо начи сто, д-
изви неш, ко муда кроз ицје па не гаће, и 
оби ча је пога зи смо, а каза но е: боље да 
село про па не, но у селу оби чај; ║ про па -
сти про па нем св ‘и с т о ’ . – Ова влас ће 
да гле да докле још може мо про па сти. 

про па ли тет -ета м ‘нера дан, неу спе -
шан, про пао човек’. – Он ти је бијо нај ве -
ћи про па ли тет, п-онда кад су њего ви 
дошли на влас, посто (ау)тори тет ко што 
су и сами. 

про пас -сти ж ‘крах, слом’. – Ова е 
влас дошла да народ гур не у про пас; ║  
про па дљив -адљи ва -о ‘који про па да, који 
је без вре дан, при вре мен’. – Они су дав но 
уре ди ли да образ и поште ње уброе у про -
па дљи ву робу.  

про па ти ти про па тим св ‘про ћи кроз 
пат ње и муке’. – Про па ти ла е пусни ца ко 
нико њен, мука живиг се наму чи ла. 

про пе лер -ера м ‘вен ти ла тор на врша -
ли ци који одва ја пле ву од зрне вља’. – Тај 
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ти про пе лер пра ви јак ветар те одва ја пље -
ву од пше ни це. 

про пе ти се проп не се ‘дићи пред ње 
ноге увис (обич но о коњи ма)’. – Кад се 
коњи про пе ше и зањи шта ше, сав онај 
народ на ваше ру се оче ти и поче се тиска -
ти око-нас; ║ про пи ња ти се про пи ње се 
несв пре ма про пе ти се. – Одмор ни и ура -
ње ни, коњи поче ше да се про пи њу и једва 
иг обу зда ше.  

про пи ра ти про пи рам несв ‘испи ра ти’. 
– Отку ва ла сам веш у цје ђу, а она оде у 
рје ку и да га про пи ра; ║ про пра ти про пе -
рем св пре ма про пи ра ти. – Про пра ла сам 
пеле не и тури ла више шпо ре та да се суше.  

про пи ти се про пи јем се св ‘поче ти се 
напи ја ти’. – Кад би при-кра ју, про пи се и 
она весел ни ца од туге и муке. 

про пи шта ти -им св ‘заку ка ти, заври -
шта ти’. – Про пи шта ће ко гуја у про цје пу. 

про пје ва ти -ам св ‘поче ти пева ти’. – 
Ништа, Дра ги ћу, није добро: про пје ва ла 
ми коко шка – бак сем поче ла жена да му 
се пита. – Еј, вала Богу, про пје ва нам кућа 
– родио ми се унук.    

про пла ка ти про пла чем несв ‘мало 
повр шно опра ти, про пра ти’. – Про пла чи 
те тањи ре, да не наи ђу муши це; ║ про -
плак ну ти -нем св пре ма про пла ка ти. – 
Чек ни де да про плак нем ову кошу љу па 
ћу е оста ви ти да с-оц је ди.  

про пла ка ти про пла чем св ‘запла ка -
ти’. – Кад се роди дје те, ома про пла че. 

про пла нак -анка м ‘шум ска чисти на, 
зара ван’. – Тру пац на ком смо ćеђе ли 
лежи на про план ку, ника ко дрво нема де 
крај нас да би човек поми слио да се роса 
задр жа ла на лишћу (7: 57); в. чер га.  

про пра ти ти про пра тим св ‘пажљи во 
про ве ри ти’. – Знаш како, доста су тога 
нау чи ла ђеца д-ура де, ал мораш то све да 
про пра тиш док се они добро не-утвр де. 

про пр ти ти про пр тим св ‘раш чи сти ти 
или про га зи ти снег’. – Неко е про шо 

зором те про пр тио путић она мо пре ко 
Оџа кли је. 

про пу ши ти -им св ‘поче ти пуши ти’; 
в. иски сну ти, пртен. 

про пу шти ти про пу штим св ‘пусти ти 
неког да про ђе’. – Про пу шти овце у-
башчу; изр. ~ кроз руке ‘изу да ра ти неко -
га’. – Отка ко га е Жар ко про пу шти јо кроз 
руке, мир ни(ј)и је од буби це. 

про ра ко ли ти се -и се св ‘огла си ти се 
као коко шка пре него сне се јаје’. – Про -
ра ко ли ла се ко коко шка кад ће да сне се 
јај це. 

про ре да ж ‘план ска сеча шуме’. – Узе -
ли ми од шума ра про ре ду горе нак у пла -
ни ни, али оде кожа на бати не: док пла -
тиш Шум ском газдин ству, док изву чеш из 
они јег сај ма на, испа не већа дара но мера. 

про ре ди ти про ре дим св ‘раш чу па ти, 
учи ни ти ређим’. – Често ти жито, тре ба 
да га мено про ре диш. 

про ре ћи про рек нем св ‘пред ви де ти, 
про ро ко ва ти’. – Њему његов ђедо згод но 
про ре ко да ће ако тако наста ви про па сти. 

про сац -сца м ‘човек који иде у про -
сид бу девој ке’. – Она е има ла мло го про -
са ца, ал суђе но јој да е укра ду. – Дола зи -
ли су ми про сци са сви југ стра на, било е 
и пла те жни ка из Чач ка, ал суд би на е суд -
би на; ║ про си оц м ‘и с т о ’ . – Један про -
си оц ми дола зио тамо од Дри не. 

про сид ба ж ‘пону да бра ка девој ци, 
про ше ви на’. – Иде мо, сине, да ти про си -
мо ђевој ку од чести та рода, да пра ви мо 
про сид бу; ║ про сид бе ни -а -о ‘који се 
одно си на про сид бу’. – Мене моја баба 
покло ни ла њен про сид бе ни прстен. 

про си ја ти -а св ‘про све тли ти’. – Љеп -
ше је кад про си ја месе чи на и ćеђе ти и 
путо ва ти.  

про си ја ти про си јем св ‘про пу сти ти 
бра шно кроз сито’. – Мора бра шно да се 
про си је јел може нешто д-упа не у њега, 
било у воде ни ци, било у џаку ил наћ ва ру. 
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про си па ти про си пам несв 1. ‘дава ти 
мило сти њу’. – Вазда е бива ло да онај што 
про си па све више има; 2. ‘изли ва ти теч -
ност пре ко иви це посу де’. – Пази то млје -
ко, пре пу ни ла си кан ту па ти се про си па; 
║ про су ти про спем св ‘изру чи ти теч ност 
из посу де’. – Про спи ово, ћери, у спла чи -
ња ру.  

про си ти про сим несв 1. ‘нуди ти девој -
ци брак’. – Знаш како су гово ри ли наши 
ста ри: гле дај мај ку, про си ћер ку; 2. ‘тра -
жи ти мило сти њу, про сја чи ти’. – Боље ти 
је про си ти него се бави ти поли ти ком на 
њин начин. – Боље дје ли ти него про си ти; 
изр. Ко носи не про си; ║ про ше ње с ‘про -
сид ба, про ше ви на’. – У неђе љу, ако Бог 
да, иде мо на про ше ње.   

про сјак / про ćак м ‘човек који живи 
од про шње, про сја че ња’. – Весе ли Дра гу -
тин Пињо ти је у нашем кра ју бијо про -
сјак, а тамо Здрав ка Пла зин ска про ćа ки -
ња, па им народ даво поме но да 
пре ко ста ну, шта ће – и они су Бож ја ђеца. 
– Пињо про ćак ти је живљо од мило сти -
ње, дан и комад, и бијо е задо во љан на 
оно што гођ му ко да, неко љеба, неко 
кри шку сира, неко пар че сла ни не, он узме 
и вели: вала; ║ про сјач ки / про ćач ки -а -
о ; изр. ~ штап, – Ако наста ви тим путом, 
догна ће до про сјач ког шта па. 

про сја ки ња / про ćа ки ња ж ‘жена која 
живи од про шње’. – Оне се про сја ки ње 
мота ју кроз пијац. – Она ста ра про ćа ки -
ња не може јад на да стои, но кле чи ил 
ćеди; в. про сјак. 

про сја чи ти / проćaчити про сја чим / 
про ćа чим несв ‘бави ти се про шњом’. – 
Њему ће ђеца поче ти да про сја че ако не 
изи ђе из оне каван чи не; ║ про сја че ње / 
про ćа че ње  с гл. им. – Он ти живи од про -
сја че ња. 

про сло ви ти про сло вим св ‘про збо ри -
ти, про го во ри ти’. – Кад су га одве ли мили -
цај ци, он шћа ди ја ше да каже: људи, води -
те ме на прав ди Бога, ал му не дадо ше да 
про сло ви. 

про стак -ака м ‘помоћ ни, неква ли фи -
ко ван рад ник (об. у гра ђе ви нар ству’. – 
Није пла ћо про ста ка, но он мешто њега 
запо те мје шо мал тер. 

про ста клук -аклу ка м ‘вул гар ност, 
неу људ ност’. – Шта да ти ка[же]м, чове -
че, кад и сам видиш каки про ста клук и 
како е без бож је завла да ло. 

про сти ра ти -рем несв пре ма про стр -
је ти (се). – Дав но е рече но да се мораш 
про сти ра ти пре ма губе ру; ║ про стр је ти / 
про стр ти про стрем св ‘раши ри ти оно што 
је било сло же но, смо та но, раза стр ти’. – 
Оти шла да про стре веш на лен ку. – Про -
стри оне везе не чар шо ве на кре ве те у 
гостињ ској соби, кумо ви ће да кона че 
кода нас. – По пје ску се про стре да се 
суши. – Само што е про стр ла чис чар шов 
пре ко аста ла, он завр зе рука вом за бокал 
и про су вино; изр. ~ сто ци ‘ста ви ти сла -
му, про стир ку’. – Нара ни јо сам и напо и јо 
сто ку, још да им про стрем и за вече рас 
сам миран. 

про сти ра ча ж ‘чар шав који се про сти -
ре пре ко слам ња че’. – Пре ко слам ња че се 
тури про сти ра ча на коју се лје же, а озго 
се покри ва ло ћили ма чом ил мај каком 
поња вом. 

про стир ка ж ‘слој сла ме која се про -
сти ре под сто ку’. – Оће да ми зава ли про -
стир ке за сто ку, викак ђеци да награ би мо 
јесе нас шуме по-вот ња ку и да тури мо у 
суво ту, а они веле: „Забо га, тата, ко е још 
про сти ро шуму“, сад и они виде да су 
севи ли. 

про сти ти -им св у стал ним изра зи ма, 
а. при поме ну име на покој ни ка: Бог да му 
душу про сти. – Вика ше покој ни тајо, Бог 
да му душу про сти, нема чове ка бес три -
јес-годи на; б. у при ли ка ма кад се дис крет -
но саоп шта ва непри јат но упо зо ре ње: ‘да 
изви ниш’. – Он ми тури вако руку на 
образ, ко да ме, да про стиш Дра ги ћу, мено 
поми ло ва.  
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про сто ти ња ж ‘сиро тињ ска про сто ду -
шност, задо вољ ство оним што се има’. – 
Њиној про сто ти њи да се згод но дивиш: 
све је уљуд но, чисто, тијо, чед но, душе 
им чисте. 

про стр је ти про стрем в. про сти ра ти.   
про су ка ти се про су чем се св ‘гро ну -

ти, осла би ти’. – Нешто се Жив ко про су -
ко, мора д-има неку валин ку. 

про сун ча ти -ам св ‘изло жи ти сун цу 
(об. посте љи ну)’; в. истре са ти.  

про су ти про спем св 1. ‘опа ра ти, рас -
пле сти жице пле ти ва’. – Узми те про спи 
онај ста ри ђедов џем пер и мотај на клув -
чад; 2. ‘изли ти, изру чи ти теч ност из посу -
де’. – Кад се ола ди ова вода, про спи у 
башчи цу за цвје ће, зау вар је, одав но није 
пала киша; ~ се про спем се св ‘доби ти 
килу, брух, хер ни је’. – Бија ше се про со 
весе ли Радо сав Пет ко вац, Ђидин ђед, и 
није шћео д-иде док то ру, годи на ма е носи -
јо килу ко вели ка лубе ни ца и одње је, 
весел ник, у гроб; ║ про сут -а -о ‘који има 
килу, брух’. – Мло го њиг који су ишли на 
те њине акци је вра ћа ли су се про су ти. 

про ćак м в. про сјак.  
про ćа ки ња ж в. про сја ки ња. 
про ćед -а -о ‘који је почео да седи’. – 

Још је бијо сила, тек мено про ćед, кад је 
реши јо да сади вино град. – Дира ли Мла -
ђа Жуњу како е рано оста ри јо боз тога 
што е про ćед, а он вели: дрво е нај љеп ше 
кад про бе а ра. 

про ćе ну ти се про ćе ни се ‘иста њи ти 
се, поста ти про ви дан од ноше ња, хаба -
ња’. – Про ćе ну ло му оно одје ло на лак то -
ви ма и на коље ни ма, само глаш ка-ће да 
се про цје пи. 

про ćу тра прил ‘пре ко су тра’. – Про ćу -
тра ћемо да ћера мо воло ве на вашер, ста -
са ли су нам јун ци да иг одмје не. 

про тег ну ти се про тег нем се св ‘истег -
ну ти се, обич но после спа ва ња’. – Бија -
ше неба тли те јој два чове ка умру и кад 
се тре ћи пут уда ла, задир ки ва ше је Мијој -

ла: њој зи чим се један отег не, дру ги се 
про тег не. – Жао ми што морам рано да иг 
будим да ћера ју сто ку и овце на пашу, па 
ме душа боли кад иг избу дим: они нај пр -
во про тр ља ју очи це, па зје ва ју и про тег -
ну се, ал шта ћу кад смо нео ко сни; ║ про -
те за ти се про те жем се несв 1. ‘исте за ти 
се’. – Кад се избу де, они се про те жу нако 
ко мач ке; 2. ‘пру жа ти се, нала зи ти се. – 
Јели ца ти се про те же одо нуд од Овча ра 
па она мо до Чемер на, она ти је опа са ла 
Дра га че во с исто ка и са ćеве ра.  

про тек ци ја ж ‘пот по ра, зашти та,  
пома га ње’. – Ови пар ти ја ши су ти има ли 
вели ку про тек ци ју, ал сва та њина рука-
рабо та ти је пуца ла пре ко наши јег леђа.  

про ти ван -вна -о ‘дру га чи јег ста ва од 
оче ки ва ног’. – Он ти је стал но бијо про -
ти ван вла сти ма: они у клин – он у пло чу. 

про ти ња ти -ем несв а. ‘про вла чи ти 
чунак (при тка њу). – Виђи како се моја 
уну ка изве шти ла тка њу, про ти ње чунак с 
потком кроз осно ву ко-но ста ра ста ри ца; 
б. ‘увла чи ти конац (у иглу)’. – Баба оћо -
ра ви ла па јој ђеца про ти њу конац у иглу; 
в. ‘про би ја ти иглом (при шиве њу)’. – Про -
ти њеш прво с пре вр та, па ондај одо нуд с 
лица све док добро не утвр диш дуг ме; ║ 
прот ну ти прот нем св пре ма про ти ња ти. 
– Онда прот неш чуњак, уда риш брдом те 
саби јеш потку, па јопет тако с дру ге стра -
не; б. ‘уву ћи конац у иглу, уде ну ти’. – Не 
видим више брез цви ке ра да прот нем 
конац кроз иглу, оћо ра ви ла сам начи сто; 
в. ‘про ту ри ти, про мет ну ти’. – Прот ни дер 
ми кроз про зор клу пу д-одне сем код лам -
пе ка, доћи ће људи да про ба ју раки ју па 
да има на шта да ćед ну.  

про ти ска ти про ти ска(м) несв 1. ‘поку -
ша ва ти да се нешто про ту ри кроз узан 
отвор’. – Оно шаре но пра се стал но про -
ти ска њушку кроз про шће и чекам кад ће 
заски ча ти; 2. ‘повре ме но осе ћа ти потму -
ли бол’. – Већ дани ма ме про ти ска вој нак 
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под ребри ма; ║ про ти сну ти про ти сне св 
‘осе ти ти потму ли бол’. – Ма нешто ме 
про ти сну ло вој нак у сла би ну, једва сам 
изи шо оздо из пото ка. 

прот ки ва ти прот ки вам несв ‘про вла -
чи ти чунак кроз потку’; в. зјев, сви ла. 

про тра ћи ти -им св ‘про ве сти вре ме у 
нера ду, лен ча ре ћи’. – Он ти је весел ник 
про тра ћи јо живот у-ништа. 

про ту ва м ‘про би свет, лен чу га, нерад -
ник’. – Ласно е бити про ту ва и нерад ник 
па дићи у ладу све чети ри, но пита ћу га 
кад загу ди мећа ва. 

про ту ра ти про ту рам несв 1. ‘про вла -
чи ти кроз нешто’. – Она му про ту ри кроз 
про зор џоку и он отр ча за ђецом; ║ про -
ту ри ти про ту рим св ‘про ву ћи’. – Про ту -
ри де овај коно пац кроз тај бијон чуг, па 
затег ни добро; в. бра шњар; изр. ~ кроз 
шаке ‘изби ти, исту ћи’. – Про ту рио га је 
кроз шаке, ал би реко да не би сме та ло да 
је то чинио и чешће; ~ гла со ве ‘рас тру би -
ти, про не ти вести, гла си не’. – Про ту ри јо 
неко  глас  да  ће  да  нас  бом бар ду ју,   а 
ја  велим:  ђе  гој  шушка  туј  нешто   жи-
во има. 

про тут ња ти / про тут ње ти -тњи св 
‘про ћи с буком, буч но’. – Про тут ња ше 
Ћура но ви коњи низ Бубан све њишту ћи 
и баца ју ћи чив те та; в. чив те та. 

про ће ра ти -а св ‘доби ти про лив’. – Да 
л се пре ла дик, не знам шта-би, про ће ра ло 
ме д-изви неш, морам јопет за врзи ну.   

про ће ра ти про ће рам св 1. ‘про те ра -
ти’. – Про ће ра ше Мили ће ви ћи тикве, 
извр ши те кана те; 2. безл ‘»узне ми ри ти« 
желу дац, доби ти про лив’. – Про ће ра ло га, 
д-изви неш, напо ље од оне моце што е јео 
алов но без љеба; ║ про ће ри ва ти про ће -
ру ем несв ‘про те ри ва ти (о сто ци)’. – Ко 
да иг про ће руе кад тамо више нико нема 
ова ца, про гон опу шћо, зара сто у-тра ву до 
поја са.  

про ћер да ти про ћер дам св ‘упро па сти -
ти, спи ска ти’. – Про ћер до наку имо ви ну 
на кар те, дабог да да му се ђед у гро бу не 
пре вр ће; в. неже ња. 

про ћи се про ђем се св ‘отка ни ти се’. 
– Ма про ђи ме се, немо да си доса дан и 
неза ја жљив. 

про у ја ти про у ји св ‘про ћи, про ху ја -
ти’. – Про у ја живот, мој Дра ги ћу, ко неки 
про љет њи ветрић (7: 203). 

про фук ња ча ж вулг ‘одба че на жен ска 
осо ба сло бод ног пона ша ња’. – Зино за 
оном  про фук ња чом  ко  ован о  Мијољ -
да ну. 

про фућ ка ти про фућ кам св ‘про ћер да -
ти, рас ку ћи ти’. – Нико наш није про фућ -
ко ђедо ви ну но се тру ди јо да е одр жи и 
уна пре ди. 

про цва ти св ‘про цве та ти’. – Кад про -
цва ту липе, оне миром мири шу, а око њиг 
чуеш зуј чела. – Јуче сам бијо доље у Чач -
ку, с оне стра не пла ни не згод но про цва ло 
воће, а вође кода нас јаком пупу ља. 

[процена] ж. – Ја кажем, нако од-ума, 
да е бик тежак шесто кила поја ко, кад су 
га нагна ли на вагу – шесто седам кила у 
зеру, сви при зна ше да ми је  про це на била 
добра. 

про цје ди ти про цје дим св ‘сипа ти теч -
ност кроз цедаљ ку или тка ни ну’. – Кад 
пому зем кра ве, ја над бакра чом ђе ћу да 
варим млје ко турим цедаљ ку и јопет пре -
ко ње груд ња чу те тако про цје дим млје -
ко, ако има каки тру нић ил дла чи ца од 
кра ве да не може доље да про ђе; изр. ~ 
кроз зубе ‘нераз го вет но рећи, измр мља -
ти’. – Мили сав нешто про цје ди кроз зубе, 
нико жив га није разу мљо. 

про цјеп м ‘руда на волуј ским санк ма’.  
– Он кад ти начи ни про цјеп, нема бољи: 
рас цје пи обло вак доне кле, туј нак наву че 
гво зде ну обуј ми цу, а она два кра ка раш -
че пи ка киша ма. 

про цје пи ти се про цје пи се св ‘про це -
пи ти се, рас це пи ти се’; в. про ćе ни ти се. 
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про чва ри ти про чва рим св ‘про пр жи -
ти’. – Про чва ри мено сла ни не п-онда 
излу пај озго некол ко јај ци да пре за ло га и -
мо мено. 

про че вље с ‘огњи ште’. – Реко би ти 
коју о том нара шта ју кои се радо вао сви -
та њу, кои се будио појем пјетло ва и сла -
ву ја, кои је пијо воду из сту ден ца, расо 
испод голу бар ца и вод њи ку од таки ша, 
кои је димио поćек над про че вљом, кои 
је носио тежи но ве кошу ље и сук не не чак -
ши ре, кои je y мочи ли ма кисе лио коно -
пље, кои је трлио тежи ну, кои је ткао и 
бје лио плат но, кои је прео и пре пре до 
руди цу и балу чио ћили ме, кои је тесо 

јапи ју за вин ске и ракиј ске судо ве, кои је 
крчио и зира тио комад по комад ора ни це 
оти ма ју ћи је од аври ка, кои је смо чио кад 
руча, који je o себе носио мар ду из дућа -
на, који се радо во пре ли ма, моба ма, коми -
ша њи ма, кои је при тр ча во да помог не 
ком ши ји врје ћи или вија ти, мла ти ти 
пасуљ или пода тре са ти шљи ве, гази ти 
бла то за циглу или испа ру чи ти прје ćе ке 
очи нове жетве, кои је пра вио кострут не 
вре ће, покров це и биса ге, кои је вра ћо 
сабје ну меру, кои је биље жио на рабош, 
кои је под о штра во про шће и уда ро поплет, 
кои је спо ди зо гра ђе ви не гра ни че ве ил 
стр же ве, кои је риљо и спо ди зо вино гра -
де, зала мо им запер ке и прско иг пла вим 
каме ном, кои је пазио да пла ску не дова -
ти роса, да орлу ши на не наср не на пиљеж, 
кои је уда ро клеч ке и брњу шке да сви ње 
не про ва ле у потач кан уćев, кои је печал -
био пође кад над ни цом ил ђуту ри це, кои 
ти је тепо да би иска зо љубав гово ре ћи: 
рђи цо јед на, кои ти је с душе дари во нај -
љеп ши зало гај, кои је ћери учио да пошту -
ју чељад у новом дому ђе ће се заро ди ти, 
па су оне то чини ле обра ћа ју ћи се тамо -
шњој ђеци са сеји ца, мило цве ће, ђешо, 
бра ли ца, дели ца (5: 46).  

про че ље с ‘поча сно место, врх сто ла, 
софре’. – Кум се тура у про че ље из пошто -
ва ња.  

про че шља ти про че шљам св ‘детаљ -
но пре тра жи ти’. – Тра жи ли да нема шта 
сакри ве но, неко буре раки је, џак пасу ља, 
про че шља ли подрум, тава не, зави ри ли 
сви ња ма под реп; ║ про че шља ва ти про -
че шља вам несв пре ма про че шља ти. – 
Дола зи ли мло го пута и дању и ноћу и 
јутр ом и с вече ри, про че шља ва ли и усра -
не пеле не. 

[прочитати] -ам св. – Тра жи ла она да 
јој јопет про чи та ју њего во писмо; ║ про -
чи та ње с ‘чита ње’. – Даћу ти ову књи гу 
на про чи та ње, ал да ми је вра тиш, оћу да 
е оста вим моим уну ци ма за успо ме ну. 

75.  ПРОЧЕВЉЕ
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про чу ти се -е[м] се св ‘раш чу ти се, 
поста ти познат’. – Село Гора чи ћи у Дра -
га че ву се про чу ло по Горач кој буни која 
се зби ла вебру а ра месе ца 1893. годи не 
Господ ње, кад је режим посло вој ску д-
отме општин ски печат у Гора чи ћи ма, ђе 
је на вла сти била Народ на ради кал на 
стран ка, па е брат ска крв про ли ве на ради 
очу ва ња нена род не вла сти и њениг пре -
ви ле ги ја и ондак је убје но осам нес сеља -
ка и пови ше њиг рање но, па се и у песми 
вели: неда ле ко више гра да Чач ка, ђе је 
била та буна горач ка. 

про ша ви ти -им св ‘прош ра фи ти’; в. 
тор бан. 

про ша ра ти про ша ра св 1. ‘поче ти се 
мести мич но топи ти (о сне гу)’. – Чим мено 
про ша ра, Мла ђо одма изго ни овце, вели: 
нек чуп ну кол ко било, зау вар је да иг 
одмак нем од јаса ла; 2. ‘поче ти доби ја ти 
седе вла си’. – Бога ми, синов че, и тебе 
брци про ша ра ли, уишо си међ озбиљ не 
људе. 

про ше ви на в. про сид ба. – У неђе љу 
иде мо у про ше ви ну, за ђевој ку смо чули 
све нај бо ље. 

про ши ва ти про ши вам несв ‘про би ја -
ти, буши ти иглом (да се нешто при ши је)’. 
– Про ши ва ла је она више пута тај џак ал 
је сад изве шчо начи сто; ║ про ши ти про -
ши јем св. – Про ши више пута кад при -
ши ваш дуг мић па нај по сле добро при твр -
ди да не може д-отпа не. 

про ши ша ти про ши шам св ‘про ју ри -
ти поред неко га вели ком брзи ном’. – Кад 
је на оном мото ру про ши шо поред нас, 
Мило мир ски де капу, пре кр сти се и вели: 
сачу вај, Боже, ово дје те што не зна шта 
ради, но лети ко да е тица. 

про шло не ђељ ни -а -о  ‘који је од про -
шле неде ље’. – Про шло не ђељ но весе ље 
код кумо ва е било за пам ће ње.  

про шња ж ‘про сја че ње’. – Весе ли 
Дра гу тин Пињо с Љуте кру шке ти је 
живљо од про шње. 

про штац про шца м ‘колац у огра ди, 
про шћу’. – Знаш како се оно вели: не 
може јед на вра на на два про шца (в. 76/1, 
стр. 494); ║ про шће с ‘огра да од попле те -
ног коља’. – Про шће око авли је се попли -
та ло врбо вим пру шћом, оćе че ним при је 
мезгра ња, а у сва кој авли ји је сем куће 
посто јо мекар, чије су решет ке, окре ну те 
ка путу, обич но биле иша ра не, па ондак и 
вајат од гра ни че вих брва на, у коме су мла -

ден ци доби ја ли свој кутак за стид на мило -
ва ња и шап та ња, па је туј и салаш, испле -
тен од иво вог пру ћа, а имућ ни је куће су 
уз салаш има ле трен, кои је, осло њен на 
дрве не сту бо ве, леб ђо ко раши ре но кри -
ло, закла ња ју ћи волуј ска кола од кише ил 
сун ца, а већи на кућа е има ла амбар, са 
прје ćе ци ма за пше ни цу, раж, зоб и пасуљ, 
а на гра ни ци са башчом, бива ла е кача ра, 
испод кое је шта ла у коју се ула зи ло из-
башче, док је з гор ње стра не кача ре имо 
трен испод ког се рас па љи ва ла ватра под 
каза ном кад се пече раки ја или рани јом 
кад се кува мêћа за сви ње, а мало ниже, у 
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башчи је била коша ра за овце, сви њац, 
коко шар  и  кло зет.  (5:  51);  в.  испо би - 
ја ти.  

про шу пљи ти се про шу пљи се ‘про -
бу ши ти се, има ти рупу’. – Про шу пљи ла 
се шер па па сам моро да е носим код Љуба 
Души ћа да ми је кала и ше; в. цев. 

прпа ж ‘страх, вели ко иску ше ње, зеб -
ња’. – Бога ми, кад поче ше да апсе нај бо -
ље међу-њима и да иг шаљу на Голи оток, 
бија ше иг ува ти ла прпа. 

прс прста м ‘прст’. – Знаш како е каза -
но: кад му дад неш  прс, он смо та целу 
шаку, зато не жури: не пре пи суј му за 
живо та, неш ти то одње ти у-гро бље; изр. 
~ Бож ји ‘опо ме на или казна Бож ја’. – У 
сва кој кући ђе је дома ћин бијо нева љо, 
мош виђе ти прс Бож ји, казна е сти гла, ако 
није одма, оно у неком наред ном коље ну; 
║ прстић -ића м дем од прст. – При кље -
шти ло дје те прстић вра ти ма па ври шти 
ко да га дереш. 

прсну ти -не(м) св ‘пући, напр сну ти’. 
– Нека ко нео ти це уда ри бар да ком о иви -
цу аста ла и он прсо, мож да га бациш; ~ у 
смеј ‘неза у ста вљи во се засме ја ти’. – Кад 
је то Или ја испри чо, сви прсну смо у смеј, 
умал не поцр ка смо; ║ прска ти прска[м] 
несв пре ма прсну ти. – Даска је поче ла да 
прска, напр сла на два места; ║ пршта ти -
и несв пре ма прсну ти; в. изма у шке. 

прсну ти прснем  св ‘мало попр ска ти’. 
– Прсни мено воде метли цом да поку пи 
пра ши ну, па обри ши кућу; ║ прска ти 
прскам несв пре ма прсну ти. – Ја се жалио 
баби да ме Саво прска, а она вели: прскај 
и ти њега; ║ пршта ти -и несв в. прска ти. 
– Пршта ла је киша из дрве та и ис каме на.  

прс-ојце! узв за вабље ње ова ца. 
прстен прсте на м ‘накит који се носи 

на прсти ма’. – Углед нук јој зла тан прстен 
на руци; вере нич ки, вен ча ни ~ ‘бур ма, 
прстен који се даје девој ци при ли ком 
верид бе или вен ча ња’. – На верид би је 
доби ла вере нич ки прстен; ║ прстен чић м  

дем од прстен. – Купи ла јој баба на ваше -
ру мали прстен чић; в. прсте но ва ти. 

прсте но ва ње с гл. им. в. верид ба. – 
Мој унук прсте но во ђевој ку оно мад кад 
смо ишли у про ше ви ну. 

прсте но ва ти прсте ну ем (не)св ‘дати 
прстен, вери ти’. – Пошто су они кода нас 
гле да ли дом, ондак смо зака за ли прсте -
но ва ње, оће мо да прсте ну е мо ђевој ку.  

пртен прте на -о ‘који је од тежи не, 
куде ље’. – Ондак су се тка ли прте ни чар -
шо ви и за про стир ку и астал ски, па су се 
носи ле прте не кошу ље, рет ко ко е имо 
лане но ил памуч но; ~ кошу ља ‘кошу ља 
од тежи не’. – У оно вре ме сви су носи ли 
прте не кошу ље и њиг што гођ више переш 
све су бјел ше и мек ше. 

прти на ж ‘ута ба на ста за у сне гу’. – 
Кад пад ну сње го ви, па се путом од таба -
ња пеша ка и запре ге начи ни прти на, онда 
ти је пра ва ора да се сони ца ма раз вла чи 
ђубре по њива ма. 

прти ти1 пртим несв ‘пра ви ти ста зу у 
сне гу’. – Пора ни јо сам јутр ос и видим  да 
е напа до вели ки снјег па сам моро лопа -
том да пртим до буна ра, до-шта ле и до 
дрвља ни ка.  

прти ти2 пртим несв ‘това ри ти терет 
на леђа’. – Немо толи ко прти ти на леђа, 
боље пре по ло ви па од два пут него да се 
раз ва лиш под толи ким тере том; ~ се 
‘мучи ти се, оба вља ти тежак посао’. – Гле -
дам како се оно ноиц но прти те носи 
навиљ ке веће од њега. 

пртља ти пртљам несв ‘при ча ти некон -
тро ли са но, брбља ти’. – Ниси баш тре ба -
ла да пртљаш оно што није тво ја ствар, 
шути и глај сво ја посла. 

прћак ну ти прћак нем св ‘пасти’. – Тек 
про о да ло, па се мено-мено прћак не, па 
јопет тако. 

прћи ја ж ‘дево јач ки мираз’. – Они 
здом ча ли држав ну имо ви ну, реко би је то 
њина прћи ја. 
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прћ ка ж ‘жен ска осо ба прћа стог носа’. 
– Виђи само баби ну прћ ку како е слат ка. 

прћ ко м ‘човек прћа стог носа’. – Ене 
дола зи мој прћ ко; ║ прћас -ста -о ‘који 
има кра так и мало нави ше повијен нос’. – 
Она баби на прћ ка има прћас носић.  

пру гло м ‘танак прут при чвр шћен на 
гор њем делу коси шта и луч но пови јен и 
везан за пети цу косе (за лак ше коше ње 
стр них жита)’. – Кад жен ска ђеца пуко ше 
по шко ле ти на ма, нема више жете ли ца па 
смо уда ра ли пру гло на косе и мешто да 
жње мо, ми коси мо пше ни цу, јечам, раж 
ил зоб. 

прут м ‘тан ка сави тљи ва гран чи ца, као 
сред ство за »дисци пли но ва ње« непо слу -
шне деце’. – Знаш како е каза но: ко ште -
ди прут мрзи сина сво е га, а ко га воли 
кара га за вре ме на; ║ пру тић -ића м дем. 
– Шути, са-ће тата да доне се пру тић; ║ 
пру ти ћак -ћка м дем. – Нађи ми онај пру -
ти ћак да му баба поми луе нева ља лу гузи -
чи цу; ║ пру ти на ж аугм. – Ђе нађе ту пру -
ти ну – то је мло го и за вола а камо ли за 
дје те. 

пру ћи ти се пру ћим се св ‘опру жи ти 
се’. – Пру ћи смо се н-оно сје но кол ко смо 
дугач ки, да дане мо кол ко било. 

прца ти се -а се несв ‘пари ти се (о 
кози)’. – Оће ро Мла ђо Жуња козу под 
Маној ло вог јар ца да се прца.  

прцо ка ж ‘рђа ва раки ја’. – Ижње неку 
прцо ку, није ни за шта, ал ај да попи је мо 
више из ате ра него што нам се пило. 

прчвар ни ца ж ‘лоша неу ред на кафа -
на, про дав ни ца са сит ном робом’. – Свра -
ти мо у неку прчвар ни цу, не зна се да л је 
чађа ви ја ил прља ви ја, ал шта ћеш: кад 
нема кише, зау вар и град. 

прче ти на ж ‘смрад од рас плод ног јар -
ца’. – Кад про ђеш поред Маној ло ве коша -
ре,  оćе ћа  се  прче ти на  од  јар ца на пуш-
ко мет. 

пршњак -ака м ‘каиш који иде коњу 
пре ко гру ди’. – Кад се загла ви смо у локву, 
уда ра ју весе ли коњи из ћусте ка, мешчи -
ни да ће д-иски да ју пршња ке. 

пршта ти -и[м] в. прска ти. 
пршти ти -им несв ‘цеди ти, гње чи ти’. 

– Немој де ђете ту пршти ти те бубу љи це, 
саме ће про ћи.  

пршу та ж ‘осу ше на леђа ни ца од брав -
че та’. – За оне заду шни це пред вас кр шњи 
пос се чува нај бо ља пршу та да се изне се 
на гро бље; ║ пршу ти ца ж дем; в. сила зи -
ти, ćећи.  

пуван дер  м   ‘хва ли са вац’;  в.  пува -
ти се. 

пува ти се пувам се несв ‘хва ли са ти 
се, диви ти се самом себи’. – То ти је један 
оби чан пуван дер кои ништа дру го и не 
зна сем да се пува и нади ма.  

пуваћ -аћа м ‘мокраћ ни мехур’. – 
Нисмо баца ли ни пуваћ но га напи ри мо, 
веже мо, тури мо пови ше шпо ре та и кад с-
осу ши, ете ти ђеци играч ке не мож бити 
љеп ша. – Нама наду ва ју пуваћ и вежу кон -
цом и кад се осу ши пови ше шпо ре та, ете 
нам играч ке. 

 пудар -ара м ‘чувар усе ва’. – Кад љети 
ста шу лубе ни це, нас дво и чи цу пошљу у 
коли бу да бид не мо, бак сем, неки вај ни 
пуда ри. 

пуди ти пудим несв ‘гони ти’. – Немо 
пуди ти овце нави ше у брдо но иг оста ви 
тун повиш-огра де. 

пуза ти се пузам несв ‘пети се, вера ти 
се уз дрво’. – Нико боље од Мари сла ва 
није мого да се пуза уз-дрво. 

пузи ти пузим несв ‘пол тро ни са ти’. – 
Нећу њима да пузим да не би љеба имо, 
ма да би на кози оро. 

пук ну ти в. пући. 
пук та ти пук ће несв ‘сте ња ти’. – Носи 

весел ник ону вре ћу оздо из воде ни це и 
све гре дом пук ће. 
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пулин -ина ‘раса паса’. – Имо Јан ко 
пули на кои чува овце ко неки иксан. 

пуљ ка ж ‘укра сно дуг ме; нит на’; в. 
наки ти ти, пуце. 

пум па ри це ж мн ‘широ ке пан та ло не 
при дну суже не тра ка ма’. – Ми смо сви 
носи ли уске, а Цве то е имо и пум па ри це 
и дуз-пан та ло не. 

пун пуна -о ‘ попу њен, испу њен’. – 
Наку пи смо пун џак ком пи ра иза рад ни ка; 
изр. ~ кан тар ‘пуна мера; начи сто, до кра -
ја’. – И кад му е дошла пре су да – казни ло 
га пун кан тар; ~ пун ци јат ‘пун до врха, 
пре пун’. – На Бого ја вље ње је била пуна 
пун ци ја та црква наро да; ~ пун цит 
‘и с т о ’ ; в. поло ка ти, пошла ми ти; ~ руке 
посла ‘врло зау зет посло ви ма’. – Дошо 
би, веруј ми, ал не вре ди: имам пуне руке 
посла.  

пуни ти пуним несв ‘уба ци ва ти неки 
садр жај у посу ду док не буде пуна’. – Са-
ћемо да пуни мо ону већу качи цу; изр. ~ 
гла ву ‘наго ва ра ти на неки морал но про -
бле ма ти чан посту пак’. – Никад он то не 
би учи њо роди те љи ма сво и јем да му она 
њего ва вешти ца не пуни гла ву кое ка ким 
буда ла шти ња ма; ~ уве та ‘наго ва ра ти, 
хушка ти’. – З дана у дан му пуни ла уве та 
док га није наву кла на ту буда ла шти њу 
да тра жи део бу.  

пуно гла вац -авца м ‘ста ди јум у раз -
во ју жабе’. – Јуче про ла зим поред Језе -
ри не, пуна е пуно главаца. 

пуно ма сан -сна -о об. у стал ној вези 
~ сир ‘сир од нео бра ног мле ка’. – Вера 
Сто јан чи на е пра ви ла и про да ва ла пуно -
ма сни сир, она није ски да ла кај мак. 

пуну ти пунем св ‘пух ну ти, дуну ти’. – 
Тури озго на те жишке коју љушчи цу па 
пуни мено еда би пла ну ла ватра. 

пуор м ‘пепео од цига ре та’. – Ништа 
ми кри вље није него кад запу ши у чистој 
соби, а с оне цигар чи не му пада пуор доље 
по крпа ра ма. 

пупак пуп ка м ‘ожи љак на трбу ху 
настао због пре се ца ња пуп ча не врп це 
ново ро ђен че та’. – Жар ко вом првен цу 
пупак пре ćе кла Слав ка Бран ко ва косом од 
девет шака. 

пупољ / пупуљ м ‘пупо љак, заде бља -
ње које се касни је раз ви ја у цвет’. – Кре -
но пупољ на шљи ва ма, поње ле су мло го 
добро. – Кад кре не пупуљ, знај да е сти -
гло про ле ће; ║ пупо љић -ића м дем. – Ене 
како се замет но пупо љић. 

пупо ља ти /  пупу ља ти -а несв ‘пока -
зи ва ти, раз ви ја ти пупољ ке, пупољ чи ти’. 
– Пупу ља ло воће не може бити љеп ше, 
само да не дад не Бог неки позни мраз, 
дале ко било. 

пуп чо м ‘човек са изра же ним сто ма -
ком’. – Љубин ка су зва ли Пуп чо спо ра ди 
тога што е имо сто мак ко да е про гу но 
лоп ту. 

пур ња ти пур њам несв ‘пуши ти’. – 
Немо, бре, чове че, само пур ња ти те цигар -
чи не, доћи ће ти гла ве. 

пус пуста -о ‘пра зан, без игде ико га 
живог’. – Оста пуста Љуби ши на кућа, 
стро ба да т-ува ти кад про ђеш поред авли -
је, сва зара сла у аврик и копри ве, од наке 
зго де и љепо те.  

пусник -ика м ‘сиро мах’. – Није он, 
пусник, имо ни куће ни кући шта но 
живљо нако од данас до ćутра, дан и 
комад.  

пусни ца ж ‘сиро та жена, сиро ти ца’. – 
Она, пусни ца, није има ла ни куче та ни 
маче та, ал јопет се бори ла са свиг два ес 
нока та да обдр жи кућу, кол ко толи ко. 

пуста и ја м ‘пуста хи ја, обе сна, раз у -
зда на осо ба’. – То е бијо вели ки пуста и ја, 
мишљо е весел ник да му нико не може 
ста ти на-пут, ал ко што сваг да бива, човек 
снуе, а Бог одлу чуе. 

пуста ра ж ‘сиро та, немоћ на, ста ри ја 
жена’. – Оста де пуста пуста ра сама сам -
ци ја та, нема ко да јој чашу воде доту ри. 
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пусто ли на ж ‘раз ва ли на, пустош’. – 
Кад про ђеш поред оне негда шње апса не, 
видиш пусто ли ну, само што се није скљо -
ка ла. 

пусто шан -шна -о ‘раз ма жен, уми -
љат’. – А јаг њад дошла нако пусто шна па 
се уми ља ва ју, реко би су бене чад. 

пусу ла ж ‘писа ни доку мент’. – Кад су 
бата љи ва ли негда шњу општи ну, изње ше 
за тро ја кола кое ка киг пусу ла. 

[пут] пута м 1.. – Туј ти се одва ја пут 
за Губе рев це; 2. ‘пра вац кре та ња’. – Пока -
жи људ ма пут; изр. изве сти на ~ ‘обез бе -
ди ти егзи стен ци ју (обич но деци)’. – Да 
би само ђецу д-изве де мо на-пут; ║ путе -

љак -љка м в. пута ња; ║ путић -ића м 
дем в. пута ња;   

путаљ м в. пут ко. – Имо он добр ог 
пута ља, ал му неђе стра да ла јед на нога.  

пута ња -ање ж ‘ута ба на ста за’. – У 
оно вре ме није било пре во за и сви су 
ишли пешке куда им је било нај кра ће, па 
е тако било ваздан путељака, пути ћа и 
пута ња кроз лива де, вот ња ке, њиве, шуме; 
║ пута њи ца  ж дем. – Кад смо из оног 
сај ма на иза шли на јед ну пута њи цу, потље 
нам било ласно. 

путир -ира м ‘чаша из које се пра во -
слав ни хри шћа ни при че шћу ју’. – Ондак 
поп вели: ко се при пре ми јо за све ту тај ну 
при че шћа постом, моли твом, пока ја њом, 
испо ве шћу и доби јо бла го слов свог дуов -
ни ка, нека при ђе бли же пути ру и нек изго -
ва ра за мном ову моли тву.  

пут ко м ‘коњ са белим нога ма’. – Имо 
Сре тен Рушчић коња пут ка кои је бијо 
добар поте га лац ал није бијо касач; ║ 
путас -ста -о ‘белих ногу, путо ног (о 
коњу)’; в. пут ко; ║ путо ног -оно га -о 
‘и с т о ’ . – Ождр је би ло се путо но го ждре -
бен це. 

пут ник м ‘човек који се некуд запу -
тио, који путу је’. – Севап је при ми ти и 
уго сти ти  пут ни ка; ║ пут нич ки -а -о ‘који 
при па да пут ни ку,  који се одно си на пут -
ни ка’.  – Ово  су  ти  њего ве пут нич ке би-
са ге. 

пут ни ца ж ‘жена која путу је’. – Нисам 
ти ја ника ка пут ни ца: јам пут ја дошла у 
Чачак и умал се нисам изгу би ла. 

путо ва ти путу ем несв ‘нала зи ти се на 
путу, ићи на пут’. – Кад енђе запје ва ше: 

77. ПУТИР: 1. КАШИЧИЦА, 
 2. СВЕТА ЧАША

1

2
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»ајд д-иде мо, киће ни сва то ви / дале ко е 
нама путо ва ти«, сви сва то ви поу ста ја ше. 

путо во ђа м ‘вођа пута, који пока зу је 
пут’. – Ет доче ка смо да нам наш земљак 
бид не дуов ни путо во ђа па се мло го пора -
до ва смо, кад не про ђе мло го – ми уви ђе -
смо да ти је он вођа ко онај из оне Радо е -
ве при че. 

путо ног в. путко. 
пућав -а -о ‘који је напу ће них уста’. – 

Зато што е нако пућав, ђеца га про зва ла 
Пућо  и  оста де му тај нади мак до дањ -
да нас.  

пући / пук ну ти пук не(м) св 1. ‘сло -
ми ти се, пре ки ну ти се’. – Кад смо били 
код Стре ли шта, пуче ми кана та. –  Кад је 
испу шти ла ону вазлу с кола чи ма, пукла е 
у парам пар чад; 2.а. ‘раз и ћи се по све ту, 
раз бе жа ти се’; в. доби ти, чами ти; б. ‘без -
гла во поју ри ти’; в. тре сну ти; изр. пуче 
гла ва ‘бити опхр ван тешким мисли ма’. – 
Пуче ми гла ва од бри ге како ову нејач д-
изве дем на пут;  ~ од муке; в. пук та ти; ~ 
од сми ја  ‘заце ну ти се, загрц ну ти се од 
сме ха’. – Кад им је он то испри чо, пукли 
су од-сми ја; ║ пуца ти -ам несв ‘испа љи -
ва ти мет ке из лаког оруж ја’. – Кад је пала 
коман да: пали! – сви смо поче ли да пуца -
мо; изр. пуца церић ‘поја ва пуца ња  коре 
мла дих церо ва због вели ког мра за’. – Кад 
сам наи шо нуди је пре ко Јок си мо ви не, сти -
ско мраз очи д-иско че, а церић пуца, реко-
би се зара ти ло (7: 105); ~ по леђи ма ‘стра -
да ти под теро ром’. – Овом наро ду је 
јед на ко пуца ло по леђи ма и од оку па то ра 
и од осло бо ди о ца;  ║ пуц ка ра ти -а[м] 
несв ‘пуц ке та ти’. – Пуц ка ра ју дрва на 
огњи шту и прште вар ни це; ║ пуц ка ти 
пуц кам несв дем. – Немо д-иде те пре ко 
леда, почо е да пуц ка, ите пре ко ћупри је; 
║ пуц ну ти пуц не(м) св дем. – Пуц ну 
нешто иза врзи не; в. танак; ║ пуц ко ли -
ти -им несв дем. – Ђеца пуц ко ле из они -
јег пуцаљ ки пова здан; ║ пуц ке та ти -а 
несв. – Ништа љеп ше нема него кад је 

напо љу мећа ва, а у кући пуц ке та ватра 
око кое се иску пе чељад и слу ша ју ђедо -
ве при че; ║ пуц ке та ње с. – При чо ђедо 
да е земај ле мого нај лак ше заспа ти кад уз 
про че вље слу ша пуц ке та ње ватре.  

пућ ка ра ти -ам несв ‘пуши ти пома ло’. 
– И како га е чиле смо трио иза-сје на да, 
кри ју ћи, пућ ка ра и није шћео да га ови ра, 
но му потље попру жо да пуши ш њим на 
безец (7: 118); ║ пућ ка ти -ам несв 
‘и с т о ’ . – Почо он рано да пућ ка, ал 
никад није мло го пушио.  

пућ пу ри ка ти -ури че несв ‘огла ша ва -
ти се као ћуран’. –  Онај наш ћуран опу -
шти кри ла и шепу ри се, а чим чуе неки 
глас, он поч не да пућ пу ри че. 

пуцаљ ка ж ‘деч ја играч ка, цев од зове 
из које се изба цу је чеп од коно пље под 
при ти ском тако да се чује пуцањ’. – Кад 
смо били деча ци, напра ви мо пуцаљ ке и 
штр цаљ ке и онда се подје ли мо у дви је 
гру пе и води мо рат; изр. Го ко пуцаљ ка. 

пуце -ета с ‘дуг ме, коп ча на јеле ку’. – 
Јеси л икад чула ону лепу народ ну песму: ој 
ђевој ко под брдом / спу чи пуце под грлом 
/ да ти грло не гле дам / да ми срце не пуца, 
еј бре, а јок ко-во сад само што не иду 
голе и мисле да им је то згод но.  

пучи ти се -им се несв ‘поку ша ва ти да 
се нешто ура ди иако се то чини неве што 
и неспрет но’. – Виђи га, молим те, како 
се пучи да и оно баја ги пла сти.  

пуши ти (се) пуши (се) 1.а ‘дими ти’. 
– Сабај ле се пуши оџак на Гво зде но вој 
кући; б. ‘пуши ти’. – Ови моји добро пуше, 
а и ђедо им пође кад помог не; 2. ‘дожи ве -
ти шок’. – Ако ти зви зне шамар чи ну, има 
да се пушиш; ║ пушка ти пушкам несв 
‘пома ло пуши ти’. – Поче ли су, мешчи ни, 
да пушка ју, а брзо ћемо виђе ти да л су то 
добро нау чи ли; ║ пушка ра ти1 -ам несв 
1. ‘дими ти (се) на оџа ку’.  – Њима од зоре 
пушка ра на оџа ку; 2. ‘пома ло пуши ти 
(дуван)’. – Ма при ме ћу ем ја да он поне ки 
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пут замак не доље у башчу, мора да е почо 
да пушка ра па се кри је; в. пућ ка ра ти. 

пушка ж ‘ватре но оруж је’. – Чуем ја 
како се ђеца над гор ња ва ју у декле мо ва -
њу, а Спа сое вели: пуче пушка уби Душка, 
Душко паде међу кла де; в. њиска; ║ 
пушки ца / пушчи ца ж дем. – Напра ви јо 
им Мла до мир неке, беја ги, пушки це од 
липо ви не. –  Сло ми јо му Саво нека ко ону 
пушчи цу и сад пла че; ║ пушче ти на ж пеј. 
в. пре тр ње ти. 

пушка ра ти2 -а несв ‘повре ме но пуца -
ти из пуша ка’. – Тамо у осо ју поче да 
пушка ра, ал брзо пре ста де, ко зна шта е 
било; ║ пушка ра ње с ‘крат ки испре ки да -
ни пуц ње ви’. – Мак ни те од мене и пушке 
и пушка ра ње: доста сам иг се и нагле да -
ла и наслу ша ла. – Кад је наи шла она дру -
га вој ска, зачу се неко пушка ра ње. 

пушни ца ж ‘гра ђе ви на у којој се дими 
месо, суше шљи ве, суша ра’. – У оно вре -

ме Радо мир је имо пушни цу за суше ње 
шљи ва од два нес љеса.  

пушти ња ж 1. ‘нена се љен пре део, 
пусти ња’. – Упу ти смо се у јелич ку пушти -
њу и тамо у пећи ни под Црном сте ном 
нађо смо калу ђе ра Јова на (Ćени чи ћа) који 
се туј нак под ви за ва пре ко три јес годи на; 
2. ‘опу сте ло има ње, без под млат ка, напу -
ште но’. – Видиш ли, сине мој, како е грд -
но кад мла ђа ри ја ћера по свом: сви одо -
ше за, бак сем, бољим живо том, а од ваке 
љепо те оста пушти ња.   

пушти ти пуштим св ‘пусти ти’. – Вели 
онај несрет ни Деси мир да нема горе прет -
ње жен ском чеља де ту од оне: ако те ува -
тим па те пуштим; ║ пуштен -а -о об. у 
изр. ~ с лан ца ‘изву ћи се испод кон тро ле 
и испо љи ти сва нега тив на свој ства сво је 
лич но сти’. – То је пуште но с лан ца и њега 
више нико неће вра ти ти међу људе. – 
Знаш ли ти, син ко, ону при чу: Пушти јо 
би ја њега, ал неће он мене?
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раб м ‘слу га (Бож ји)’. – Јеси ли виђо, 
бла го ђеду, на сва ком спо ме ну наши јег 
ста риг пише: вође почи ва раб Бож ји – тај 
и тај. 

раба ж арх ‘слу шки ња Бож ја’. – На 
спо ме ну јед не наше пра ба бе пише: У овом 
лад ном гро бу почи ва тело рабе Бож је... 

раба тан -тна -о ‘стар, истро шен, склон 
руше њу’. – Рабат на му она радјо ни ца, 
дабог да да не кљок не кад пане снјег. 

раба џи ја м ‘човек који сво јом запре -
гом пре го ни робу’. – У вели ким задру га -
ма се зна ло ко е раба џи ја, он ради са 
запре гом све што тре ба; ║ раба џин ски -а 
-о ‘који се тиче раба џи је, који при па да 
раба џи ји’. – Ондај су ти се пје ва ле косач -
ке, копач ке, жете лач ке пје сме, а раба џи је 
кад одма ра ју воло ве, ску пе се па запје ва -
ју коју раба џин ску, ко-но што бија ше она: 
»Раба џи јо, воло ве одмо ри, па ти мене мла -
ду раз го во ри«; в. зави чај.  

раба џи ја ти -ијам несв ‘бави ти се 
раба џиј склим посло ви ма’. – У Мили ће -
ви ћа задру зи, Мла ђо е раба џи јо, то е бијо 
његов посо; ║ раба џи ја ње с ‘рад са запре -
гом’. – Онда ти је раба џи ја ње било на 
цени, није има ло дру гиг сре ста ва да се 
нешто сра ди или пре во зи сем запре ге. 

раба џи лук -илу ка в. раба џи ја ње. – Он 
ти је стал но ишо по раба џи лу ку. 

рабош м ‘комад дрве та на коме се 
заре зи ма, црта ма беле же дуго ва ња и 
потра жи ва ња’. –  Остав де овај рабош на 
твр до  место, тре ба ће ми кад поно во 

пођем у воде ни цу да догнам бра шно; в. 
пиле. 

рав м ‘раф, поли ца, ста ла жа’. – Код 
њега ти се сва ки ред зна, сву ку ди је, ако 
му уиђеш у подрум, виђе ћеш: тамо бурад, 
а вамо на кон тра стра ни све раво ви и на 
њима алат ке и кое шта ко у некој рад њи. 

раван рав на -о ‘јед нак, исти’. – Све -
кар тре збен, све кр ва ради шна и добре 
душе, кућа карак тер на, а момак – нема му 
рав на: личит, обра зли, од Јели це до Бје -
ли це не мош му наћи пар ни ка (7: 207); 
изр. на ~-е части ‘под јед на ко’. – Подје -
ли јо  иг отац на рав не части и нико се 
није заме ри јо.  

раван рав ни ж ‘рав ни на’. – Кад сиђо -
смо доље у раван, одви смо винт. 

рави ја ж ‘уско исце па на лика, рафи -
ја’. – У шко ли смо рави јом опли та ли вла -
ше, то нам, беја ги, бијо руч ни рад. 

[равница] -ице ж; в. ковр ља ти, оцје -
ди ти; ║ рав ни чи ца ж дем. – Биле овце н-
оној рав ни чи ци виш Милин ко ве куће. 

рав ња ти -ам несв ‘порав на ва ти’. – 
Воло ве мораш да рав њаш, оног што нади -
ре  да сту каш ил оног што зостае да под -
го ниш.  

рага ж ‘стар, ислу жен коњ’. – Избо ри 
нам личе на трку у којој уче ствуе један 
коњ и он ће увек бити први сем ако е у 
пита њу рага која ни соло одом не мож да 
стиг не до циља. 

рага стов м в. пер ваз. – Кад је угра ди -
јо вра та, ондак је при ко во рага сто ве, па 
то дошло личи то.  

Р



[рад] м ‘рад, посао’. – Мање је ониг 
што су стра да ли од рада него ониг од 
нера да; ║ радан рад на -о ‘вре дан, мар -
љив’. – Сва њина ђеца су рад на, што вика -
ли: ку-ће ивер од-кла де; в. ради ша; ║ 
раде ћи -а -е ‘који је за рад, рад ни’. – Има -
ли смо сто е ће и раде ће одје ло, а добри 
дома ћи ни су има ли раде ће, каз ти, тегле -
ће и јаше ће коње; ~ дан  ‘рад ни дан’. – 
Данас је раде ћи дан, ал јопет се тешки 
свјет иску пи јо у мана сти ру кад је чуо да 
дола зи вла ди ка. 

раде ник м ‘рад ник’. – Бијо е убо ји ти 
раде ник и часан човек. 

раде ни ца ж ‘рад ни ца’ – То е била 
раде ни ца, није јој има ло рав не; в. тре -
звен.  

ради ти радим несв ‘оба вља ти посао’. 
– Стал но е ђедо вико: ако оћеш да бид -
неш свој на свом, мораш ради ти, ради ти 
и само ради ти; изр. ~ о гла ви ‘насто ја ти 
да се уни шти неком егзи стен ци ја, успех 
или кари је ра’. – Већ три јес пет годи на му 
раде о гла ви, ал им се изми го љи јо нека ко, 
јел га ђед нау чи јо да, како е гово ри јо, кад 
буда ле не мош побе ди ти, над му дри иг; ~ 
земљу ‘обра ђи ва ти земљу, бави ти се 
земљо рад њом’. – Сви наши пре ци су 
ради ли земљу и од тога живље ли ко људи, 
ово сад све навр ло у варош, доћи ће вре -
ме кад ће бити бржи однуд но одвуд; изр. 
Што радиш себе радиш; ║ рађе ње с 
‘чиње ње’. – Добро тув те, ђецо моја, како 
е ко ради јо нако му е Бог дао, а оста ла је 
реч да е зло рађе ње – гото во суђе ње; ║ 
рат ка ти -ам несв ‘пома ло ради ти, шур -
ка ти (в.)’. – Ма јесам у-годи на ма, ал не 
могу да доко ли чим, рат кам по мено, зау -
ва ри ца е при по мо ћи кол ко било; в. зани -
ма ци ја; ║ рат ко ли ти -им несв дем. – Јесу 
при ти сле годи не, ал јопет рат ко лим по 
мено, зау ва ри ца е. 

ради ша м ‘радан, вре дан човек’. – 
Вика ше наш тајо да тре ба запе ти јел рад 
све побе ђуе, а ко гој ради Бог не бра ни, 

ал мораш бити и чува оц јел, вели, није 
џабе каза но да у ради ше мло го бише, у 
ште ди ше још и више; ║ ради шан -шна -о 
‘вре дан, радан’. – Рет ко ко е бијо ради -
шан ко што су они били, њиг су од малиг 
ногу учи ли да се само онај ко ради не бои 
гла ди. – И Дра ги ња е била ради шна, не 
тре ба ти боље ćедо чан ство од тога да е од 
десе то ро ђеце јед но роди ла у њиви; в. 
раван.  

рађа ти в. роди ти. 
раж ражи ж бот ‘стр но жито Seca le 

cere a le’. – У оно вре ме смо јели муру зни 
и ража ни љеб, пше нич ни о пра зни ци ма и 
кад бану гости; в. овр је ћи, пру гло; ║ ража -
ни -а -о ‘који је од ражи’. – Ража ну сла му 
смо при нужди пола га ли сто ци, ако ома -
ли сје на; изр. ~ бра шно ‘бра шно од ражи’. 
– Узми те пот ку вај ража но бра шно па га 
тури бли зу шпо ре та, брже ће да нара сте.  

ража ло сти ти (се) ража ло стим (се) св 
‘нане ти неком жалост’; в. оси ли ти се. 

ража ни ца ‘ража ни хлеб’. – Ми смо 
ти муру зни љеб зва ли муру зни ца а ража -
ни ража ни ца. 

ража ри ти ража рим св ‘раз го ре ти 
ватру, ство ри ти мно го жара’. – Ђедо је 
баш добро ража рио про че вље, ко да је 
знао да смо ми про мр зли; ║ ражарен -а -
о ‘раз го рео, са пуно жара’. – Кад су дрва 
изго ре ла, она узе ватраљ па са оног ража -
ре ног про че вља узе доста жара и одње 
под трен да пот па ли ватру испод рани је 
ђе ће да кува мећу сви ња ма. 

раж ђе љак -ељка м ‘раз де љак’. – Тури -
ло раж ђе љак посред гла ве, зато ваљ да што 
му е и гузи ца напо ла подје ље на. 

раж ђе ну ти раж ђе нем св ‘про ши ри ти 
поди ну при саде ва њу сена’. – Глај сад да 
то мено раж ђе неш; ║ раж ђе ња ва ти -ења -
вам несв пре ма раж ђе ну ти. – Вако, бла -
го ђеду, поч неш да ђенеш сје но уже, кол -
ко ти је широк јастук, па ондај раж- 
 ђе ња ваш по мено све док не дођеш до 
бли зу пола коца, ондај пола ко сво диш да 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ506



ти сје но, кад га увр шиш, бид не ко јај це 
кад га туриш на шоту. 

ражи ди ти ражи дим св ‘доли ва њем 
теч но сти учи ни ти жиђим, сма њи ти густи -
ну’; в. загу сти ти. – Мло го си ражи ди ла 
овај кача мак; в. гус[т]. 

ражљу ти ти (се) ражљу тим (се) св 1. 
‘наљу ти ти се’. – Што сте ражљу ти ли учи -
те ља с ваши јем вра го ли ја ма?; 2. ‘пре ста -
ти се љути ти’. – Мло го е била љута на 
њега што е игро на сабо ру са Милу ни -
ком, ал кад јој је посло лици дер ско срце, 
она се ражљу ти ла.  

раза би ра ти се -аби рам се несв 1. 
‘поста ја ти све стан окру же ња у коме се 
нала зи’. – Он се још пома ло раза би ра у 
оно ме што му се деси ло; 2. ‘рас пи ти ва ти 
се’. – Дуго су се они раза би ра ли, и код 
зна ниг и код незна ни јег, при је него што 
су оти шли да пита ју за ђевој ку; ║ раза -
бра ти се раза бе рем се св 1. ‘раза зна ти, 
доћи себи’. – Бија ше твр до заспо, кад га 
про др му са смо, једва се раза бра; 2. ‘рас -
пи та ти се’. – Земај ле се оба ве зно раза би -
ра ло каки су ђевој чи ни роди те љи, стри -
че ви, ујче ви на, да л има ју неку валин ку 
ил су чести ти и здра ви, а јок ко во сад: 
оћеш ме, гољо – оћу те, дро љо. 

разаг на ти разаг нам св  ‘рас те ра ти, 
раз ју ри ти’. – Нечи ја пашчад разаг на ше 
овце. – Разаг нај де те коко шке да не чепр -
ља ју по башчи ци; ║ раз го ни ти раз го ним 
несв ‘исте ри ва ти, раз во зи ти’. – Ене иг раз -
го не ђубре по њива ма. 

раза свит м ‘сви та ње’. – Кад се огла се 
тре ћи пјев ци, у раза свит, они већ зами ца -
гу ка Изво ру.  

раза си па ти -ам / -ипљем несв ‘раси -
па ти’. – Ене га раза си пље меки ње сто ци 
у бучу ке; ║ раза су ти раза спем св ‘расу -
ти, расе ја ти, рас пр ши ти’. – Пун месец 
раза со ждра ке, види се ко по дану. 

раза сла ти раза шљем св ‘посла ти на 
све стра не’. – Учи тељ раза сла по ђаци ма 
позив ни це свим сеља ни ма да дођу о 

Видов да ну  на при ред бу; ║ раза ши ља ти 
-љем несв ‘сла ти на раз не стра не’. – Раза -
сла ше гла со ве кое ку ди је да ће да бид не 
моба у Рако ви ћи ма. 

раза сти ра ти -ем несв ‘шири ти, про -
сти ра ти’. – Кад бје ле плат но, ђевој ке га 
нај пр во оква се, па потље раза сти ру по 
коша ни ци да се на сун цу осу ши па јопет 
тако; ║ раза стр је ти раза стрем св ‘раши -
ри ти, про стре ти’. – Ене је пошла да раза -
стре веш, на лен ку да се суши; ║ раза стр -

ти раза стрем св ‘и с т о ’ . –  Раза стр ли смо 
сла му испод бад ња ка и у-кући и на њој 
вече ра мо на Бад ње вече. 

раз ба ца ти раз ба цам св ‘напра ви ти 
неред’. – Шта сте раз ба ца ли ове ваше 
лома та ни је по целој авли ји ко да сте у-
Цига ни ма расли; ║ раз ба ци ва ти -аци вам 
/ -ацу ем несв ‘баца ти на све стра не’. – Ене 
га раз ба ци ва ђубре по-њиви, тре ба д-ору; 
~ се ‘раз ме та ти се, мно го тро ши ти нов -
ца’. – Доче по се мено пари ца и одма почо 
да се раз ба ци ва, не зна да иде гобе ља у-
бла то, гобе ља из-бла та; ║ раз ба ци ти раз -
ба цим св ‘рас ту ри ти’. – Раз ба ци сје но с 
оног пла шћа нек се боље осу ши, поси ро -
во е, може да се упа ли. 

раз ба шка ри ти се -ашка рим се св ‘рас -
ко мо ти ти се, опу сти ти се’. – Лепо си се 
ти вође раз ба шка ри јо, а роди те љи ти једва 
саста вља ју крај с кра јом. 

раз би ја ти раз би јам несв пре ма раз би -
ти. – Раз би ја неку камен чу гу иза-шта ле, 
вели да му сме та кад окре ће кола с воло -
ви ма; ║ раз би ти раз би јем св ‘слу па ти, 
поло ми ти’. – Стал но нам је све кр ва гово -
ри ла: немо да раз ма зу е те и напу шта те 
ђецу јел је каза но »удри Циган че док не 
раз би је тести ју«, потље је доц кан.  

раз би стра ва ти (се) -истра ва (се) несв 
пре ма раз би стри ти. – Гово рио је ђедо да 
ће се неки изво ри дуго раз би стра ва ти, а 
да ће неки вазда оста ти мут ни; ║ раз би -
стри ти се -и се св 1. ‘изби стри ти’. – И он 
ти нама вели: мудар човек чека да се извор 
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раз би стри па ондај пије воду, а Слав ко му 
доба ци: ако дотле не умре жедан; 2. ‘раз -
ја сни ти’. – Кад се све раз би стри ло, он је 
разу мљо – да ће оста ти брез гла ве.  

раз бла жи ва ти -ажи вам / -ажу ем несв 
‘чини ти задо вољ ним, доно си ти задо вољ -
ство’.– Ђеда су уну ци нај бо ље раз бла жи -
ва ли; ║ раз бла жи ти раз бла жим св 1. ‘сма -
њи ти јачи ну’. – Поја ко ми ово сир ће, 
морам мено да га раз бла жим с водом; – 
Ту моју раки ју немо да ми раз бла жу еш; 
2. ‘ора спо ло жи ти’. – У вели кој ćеки ра ци -
ји је бијо, ал кад му е дошло уну че, згод -
но се мено раз бла жи и насме ну. 

раз бој м 1. ‘напра ва за тка ње’. – По 
целу зиму не изно си мо раз бој из куће, но 
кори сти мо сва ки трен да што више изат -
ке мо, кад гра не про ле ће и кре ну пољ ски 
радо ви, ондак се нема кад за тка ње;  2. 
‘рам узду жне тесте ре’. – Узду жно тесте -
ре има раз бој за који доље под труп цом 
вучу дво и ца, а онај тре ћи горе на труп цу 
води пра вац; в. тестере[нце]. 

раз бо ље ва ти се -оље вам се несв пре -
ма раз бо ље ти се. – Неки су се раз бо ље -
ва ли кад је тре ба ло нешто озбиљ но да с-
ура ди; ║ раз бо ље ти се -лим се ‘обо ле ти, 
пасти у посте љу’. – Бија ше се оно мад раз -
бо ље ла наша Каја, па јој сино ви ца, кад је 
дошла из-шко ле, чита ону: раз бо ље се 
про ше на ђевој ка / ђеве ри  јој пону де носи -
ли / жуте дуње у меду кува не / и јабу ке за 
росе узбра не. 

раз бо рит -а -о ‘расу дљив, разу ман, 
мудар’. – Он је раз бо рит човек, сва ког 
раз у ме и у све се раз у ме, за њега би важи -
ла она »памет на гла ва – сто ти ну рукуј«. – 
Он је стал но нас под у ча во да се памет ни 
уче  на  туђим,  а буда ле на сво им гре -
шка ма. 

раз бра ја ти раз бра јам несв ‘дели ти 
бро ја њем на јед на ке дело ве’. – Глам како 
се ђеца раз бра ја ју да се подје ле у гру пе 
спо ра ди игре; ║ раз бро и ти раз бро им св 
пре ма раз бра ја ти. – Кад се раз бро и мо, 
тада почи ње игра па ко бољи. 

раз брат раз бра та м ‘који се одво јио од 
бра ће и пре да ка’. – Па то нису наша бра -
ћа него небра ћа, раз бра ћа, то су наша 
бив ша пре ве ре на и пре ва ре на бра ћа која 
су изда ла веру сво и јег пре да ка (6: 78).  

раз бу ца ти раз бу цам св 1. ‘раз ва ли ти 
неку цели ну’. – Раз бу цо га ко сви ња мрсне 
биса ге; 2. ‘рас ту ри ти, раз би ти’. – Он ти 
раз бу ца њин збор, ал је то потље добро 
пла ти јо.  

раз ва ди ти раз ва дим св ‘спре чи ти тучу 
посва ђа них’. – И онда кад се они сва ди -
ше и закр ви ше, дође Дра го те иг раз ва ди, 
једва на једви те јаде; ║ раз ва ђа ти раз ва -
ђам несв. – Про ба ли људи да иг раз ва ђа -
ју, ал није помо гло – гла ве твр де, а паме -
ти у њима кол ко и у пети.  

раз ва ли на ж ‘руи на, руше ви на’. – Е, 
моја ђецо, бијо сам ондак вој ник кад зли -
ков ци наре ди ше да се урни ше древ ни град 
Жрнов на Ава ли, те ни раз ва ли не не оста -
до ше, ни камен на каме ну, знао сам да ће 

1
2

3

78. РАЗБОЈ: 1. НИТИ, 2. ВРАТИЛО ТКАЊА, 3. ВРАТИЛО 
ОСНОВЕ
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им то на поги бе ни је бити и тако и би: не 
про ђе мло го – поги бе краљ. 

 раз ва ли ти раз ва лим св ‘сру ши ти’. 
– Горе нак на вр Јели це, изме ђу Гора чи -
ћа и Лозни це, ти је Гра ди на, туј ти је 
било пе-шес црка ва, веле, мло го ста ри -
јиг од Све тог Саве, и кад се кал др ми јо 
пут од Здра вља ка па вамо до Дра шко -
ви ћа меа не, кому ни сти наго во ре сеља -
ке да на раз ре за не део ни це на кулу ку 
могу д-узи ма ју каме ње с Гра ди не и тако 
ти вели ки део тог древ ног гра да оде у 
бес тра га, раз ва ли ше га ко сво ју ста ру 
шта лу; в. рас ко па ва ти; ║ раз ва љи ва ти 
-аљи вам / -аљу ем несв ‘руши ти, раза ра -
ти’. – Они што су раз ва љи ва ли Гра ди ну 
оста ви ли су наслед ни ке кои сад раз ва љи -
ва ју што је од ње оста ло. 

[разведрити] (се) разведри[м] (се) св; 
в. мрк; ║ раз ве дра ва ти (се) -едрава[м] (се) 
несв; в. уми ну ти. 

раз ви го рац -рца ‘ветар који дува у 
вре ме кад листа шума’. – Благ раз ви го -
рац љушка ше тек раз вје но нежно лишће 
дрво ре да испод кога су ско ро сва ког пред -
ве чер ја, поче ли да шета ју ђед и унук (6: 
9). – Кад дуне с про ле ћа раз ви го рац, ђевој -
ке код ова ца запје ва ју: »Ајде, лишће, раз -
ви јај се / раз ви јај се, рашу мај се«.  

раз ви ја ти раз ви јам несв ‘раз вла чи ти 
окла ги јом тесто и пра ви ти јуф ке, коре за 
гиба ни цу’. – Наке јуп ке каке је баба раз -
ви ја ла ове младе жене н-уми ју да наре де; 
║  раз ви ти раз ви јем св 1. пре ма раз ви ја -
ти. – При па зде на ђецу д-одем да раз ви -
јем јуп ке; 2. ‘поди ћи и раши ри ти заста -
ву’. – Бар јак тар раз ви оки ћен бар јак, попе 
се на коња и сва то ви кре ну ше за-њим.  

раз ви ка ти се раз ви чем се св ‘раз га -
ла ми ти се’. – Кад су се бико ви поби ли, 
ђеца се попла ши ше и раз ви ка ше што иг 
грло носи. 

раз вла ка ж ‘оду го вла че ње’. – Ови што 
су на држав ним јасла ма не ита ју, они раде 
на раз вла ку, клај-клај; ║ раз вла ком прил 

‘пола ко, оду го вла че ћи’. – Рђав рад ник ти 
раз вла ком шур ка, гла само ка-ће да про ђе дан. 

раз вла чи ти раз вла чим несв 1. ‘оду -
го вла чи ти’. – Кад поче ше ови озго да 
трто му да ју и раз вла че, оста смо љет њи дан 
до под не, и кад ме нада ри ђаво д-идем; 2. 
‘оти ма ти, кра сти’. – Ови су од сви југ зана -
та нај бо ље нау чи ли онај како да раз вла че 
народ ну заму ку; 3. ‘раз но си ти, раз во зи -
ти’; в. осње жи ти; ║ раз ву ћи раз ву чем св  
пре ма  раз вла чи ти. –  Ми га згод но, ко 
људи, пита ли што су сру ше ни ико но ста -
си у Жичи и Сту де ни ци, он раз ву ко при -
чу од Ада ма и Еве, не зна ђе је почо ни ђе 
ће завр ши ти. 

раз вр ши ва ти -рши вам / -ршу ем несв 
пре ма раз вр ши ти. – Нисам мишљо да ћу 
мора ти да раз вр шу ем и овај стог, али ћу 
изгле да ове годи не оста ти брез пре љет ка, 
да би само д-исег не до Ђур ђе ва дана; ║ 
раз вр ши ти раз вр шим св ‘ски ну ти овр -
ши ну са сто га’. – Иди пола ко, при сло ни 
сту бе уз оно нај гор ње сје но, поски дај 
леме зо ве и раз вр ши га, а ону овр ши ну 
про стри сто ци. 

раз га зи ти -им св ‘про ши ри ти тесну 
обу ћу хода њем’. – Ма нису ти тје сне те 
чизме, виш ђе су ти прсти, раз га зи ће се. 

раз гње ви ти се раз гње вим се св ‘бити 
обу зет гне вом’. – Бија ше се раз гње ви јо, 
љући од шара на. 

раз го ва ра ти раз го ва рам се несв ‘уче -
ство ва ти у раз го во ру’. – Ćеде на клу пи 
пред мли ном и раз го ва ра ју. 

раз го вје тан -тна -о ‘јасан, гла сан’. – 
Раз го вјет на му рјеч, чуе се и у оном џема -
ту;  ║ раз го вјет но прил. – Неке јаде само 
нешто брун да, ника ко да нешто каже нако 
раз го вјет но. 

[разговор] м. – Није он никад бијо за 
неки раз го вор, вазда е бијо нај па мет ни 
кад шути; ║ раз го во ран -рна -о ‘говор -
љив’. – Он је стал но бијо нако рас по ло -
жит и раз го во ран и за сва ког је имо лепу 
и поуч ну реч. 
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раз го ли ти ти -оли тим св ‘откри ти’. – 
Раз го ли ти ле се маи је од оне олу је, све се 
оне ћера ми дљи ке полу па ле, мора ће поно -
во да се узво ди. 

раз го ло пен ди ти се -опен дим се св 
‘рђа во се обу ћи’. – Само се ви тако раз го -
ло пен ди те, потље ће вам ђаво бити крив 
кад поч не те да кра те. 

раз гра ди ти раз гра дим св ‘сру ши ти, 
разо ри ти’. – Он је дошо да раз гра ди оно 
што су му ђедо ви оста ви ли; ║ раз гра ђи -

ва ти -ађи вам / -ађу ем несв пре ма раз гра -
ди ти. – Поче ла да се раз гра ђуе Маној ло -
ва коша ра, ништа не вре ди што е од 
каме на; није џаба каза но: вре ме гра ди 
куле и гра до ве, вре ме гра ди, вре ме раз -
гра ђуе. 

раз гр ди ти разгрди[м] св ‘оме сти, оне -
мо гу ћи ти неки посао, поква ри ти пла но -
ве’; в. пла ста ра, пожу ри ти, росу ља. 

раз гр ну ти раз гр нем св а. ‘рас ту ри ти’. 
– Кад је бик почо да буче и копа ногом, 
раз гр но онај велич ки мра ви њак; б. ‘раш -
чи сти ти, укло ни ти (снег)’; в. воза2; в. 
‘раши ри ти’. – Уба ци мо жито на пар тос и 
раз гр не мо га и потље лопа та мо да с-осу -
ши; ║ раз гр та ти раз гр ћем несв пре ма раз -
гр ну ти. – Кад смо наи шли кроз ону 
шипра гу, све смо рука ма мора ли да раз -
гр ће мо гра ње; в. рас пре та ти. 

раз да ру шан -шна -о ‘који је широ ке 
руке, даре жљив’. – Раз да ру шну чое ку све 
иде руке: шта гођ ради – све му се позла ти. 

раз два ја ти раз два јам несв ‘одва ја ти, 
пра ви ти раз ли ку’. – Нећу да раз два јам 
ђецу, но на рав не части сви ма, сви су ми 
свед ни; ║ раз дво и ти раз дво им св пре ма 
раз два ја ти. – Раз дво и ли смо јаг њад од 
ова ца оно мад. 

раз ди ра ти -рем несв 1. ‘цепа ти, кида -
ти’. – Виђ де шта оно ђеца тамо раз ди ру; 
2. ‘трпе ти боло ве’. – Раз ди ра ли су е боло -
ви и моли ли смо Бога да јој узме душу; ║  
раз дра ти раз дрем св ‘поце па ти’. – Само 
он зна како је мого да раз дре кошу љу на 
леђи ма; ~ се ‘раз ви ка ти се, раз га ла ми ти 

се’. – Он се раз дра ко да га деру; ║ раз дрт 
-а -о ‘поде ран, поха бан’. – Немо, чове че, 
ићи тако раз дрт, има шта д-обу чеш, кумим 
те Богом. 

раз дра жи ва ти (се) -ажу ем (се) несв 
‘бива ти, поста ја ти нер во зан, раз дра жљив’. 
– Немој де раз дра жи ва ти то кере, отки ну -
ће ланац па ћеш надр ља ти; ║ раз дра жи -
ти раз дра жим св пре ма раз дра жи ва ти. – 
Ништа лак ше но њега раз дра жи ти, он ти 
је ко оси ца, само га мено џар ни, он побе -
сни; ║ раз дра жен -а -о ‘нер во зан, напра -
сит’. – Не знам кои су му јади те е нако 
раз дра жен; ║ раз дра жљив -ажаљива -о 
‘напра сит, нагао, жив чан. – Није лош, уби -
јо га ратос, ал раз дра жљив, бра те, ако га 
мено џар неш ко соли у-очи. 

раз др љи ти (се) раз др љим (се) ‘рас -
коп ча ти оде ћу, кошу љу’. – Шта си се раз -
др љи јо, заков чај се ко човек; ║ раз др љен 
-а -о ‘рас коп ча не оде ће’. – Никад не доц -
ни на посо, стиг не, нако узди сан и раз др -
љен, сабај ле, при је но што сун це баци 
прву ждра ку по вот ња ци ма и зап не љуц -
ки, неће д-извр ље зи, да пре пел ве ри, да 
скем ба како но драго, да сман др ља нако 
пре ко воље ил д-изма га њи, јок (7: 110 –
111). 

раз др ма ти раз др мам св в. раз мр да ти. 
– Поку ша ли су они да раз др ма ју онај 
дирек, ал није могло. 

раз дро би ти раз дро бим св ‘поде ли ти, 
усит ни ти’. – Зава ди ше се и раз дро би ше 
нако има ње. 

раз др ца ти раз др цам св ‘поце па ти’. – 
Кад је чуо да е доби јо сина, он му чести -
та и раз др ца му кошу љу.  

раз и ћи се рази ђем се св ‘раста ти се, 
раз дво ји ти се’. – Рази ђо смо се код воде -
ни це: он оде у пар ти за не, а ја овим моји -
ма, били смо ко бра ћа, а потље њему обја -
сни ли да му ја дођем кла сни непри ја тељ. 

раз ја зи ти -азим св ‘раз гр ну ти земљу 
и одвра ти ти воду из јаза` – Иди те раз ја -
зи, нек-иде вода у поток мешто јазом док 
чекле и ше мо уста ву и бадањ.   
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раз ја пи ти раз ја пим св ‘зину ти’. – Раз -
ја пи ла она њена шора ва уста и цала ли 
цала. 

раз ја ри ти се раз ја рим се св ‘побе сне -
ти, реа го ва ти жесто ко, некон тро ли са но’. 
– Кад му рече да се уда ла, он се раз ја ри, 
не дај Боже да му неко ондак ста де на пут. 

раз ле ћи се раз ле же се св ‘рас кво ца ти 
се, при пре ми ти се да лежи на јаји ма’. – 
Јеси  ли пре ме ти ла да нам се раз ле гла 
Пир га. 

раз ли ва ти раз ли вам несв пре ма раз -
ли ти. – Са-ће доћи, ене је у мека ру раз -
ли ва млје ко; ║ раз ли ти раз ли јем св ‘изли -
ти мле ко из бакра ча у кар ли це’. – Кад 
раз ли јеш млје ко, затво ри мекар да не уиђе 
мач ке ти на.   

раз лје га ти се раз лје же се несв ‘одзва -
ња ти као ехо’. – При ча Мили сав Рушчић 
како су се потље рата, пре ко пото ка, сва -
ђа ли бив ши пар ти зан и бив ши чет ник: 
овај први вик не: »фаши сто!« – а овај дру -
ги њему: »кому ни сто!« – а низ поток се, 
каже, раз лје же: »исто! исто!«   

раз ло ка ти се -а се св ‘про ши ри ти се, 
рас кли ма ти се’. – Раз ло ка ла ми се пред -
ња лје ва глав чи на, и сад онај точак шевр -
да; в. кабли на. 

раз ма за ти раз ма же св ‘раз ву ћи по 
повр ши ни’. – Тури баба каши ку кај ма ка 
у ону прје сну врућу лепи њу па ми вако 
раз ма же; ║ раз ма зи ва ти -ази вам / -азу ем 
несв пре ма раз ма за ти. – Раз ма зуј то по 
лепи њи, а немо по аста лу, више ћеш да 
про гу неш. 

раз ма зи ва ти -азу ем несв ‘мази ти, пре -
ви ше деци чини ти на вољу’. – Он то није 
вољо да се ђеца раз ма зу ју, стал но е гово -
ри јо: не раз ма зуј; ║ раз ма зи ти раз ма зим 
св пре ма раз ма зи ва ти. – Ђед се бунио, 
ал баба није могла и раз ма зи ла ђецу, па сад 
отац мора поне кад и да иг пома зи пру том.  

раз ма зло ти на ж ‘маза, раз ма же но 
дете’; в. шашо љи ти. 

раз мак ну ти раз мак нем св ‘пове ћа ти 
раз мак, уда љи ти један део од дру гог’. – 

Раз мак ни још мено, немо тако густо сија -
ти; ║ раз ма чи ња ти -њем несв пре ма раз -
мак ну ти. – Што толи ко раз ма чи њеш те 
сто ли це, тре ба да поćе да ју сви гости; ║ 
раз ми ца ти -чем несв ‘и с т о ’ . – Немо 
толи ко раз ми ца ти сло ва, но пиши јед но 
до-дру гог. 

раз ма сти ти -астим св ‘опра ти, очи -
сти ти од масти’. – Нађи ми нешто д-ово 
размастим. 

раз ме рак -ерка м ‘трго ви на на сит но’. 
– Ма није ти ово неки посо, оде пола на 
раз ме рак, сва ком дад неш мено поја че, ал 
шта ћеш, боље ишта него ништа. 

раз ме та ти / раз ме ћа ти -ћем несв 1. 
‘раз ми ца ти зуп це на тесте ри’. – Оће сад, 
вели, да раз ме ће зуп це на тесте ре ту; 2. 
‘тро ши ти, упро па шћи ва ти’. – Раз ме ће се, 
реко би му е отац вабри кант, а не зна с 
којом муком су њего ви ста ри сте кли оно 
мено имет ка; ║ раз мет ну ти -нем св пре -
ма раз ме та ти. – Mорам да раз мет нем и 
да јеге том нао штрим тесте ре, поис ту пи -
ло се, а и смет ну ло се, није више лако -
рад но. 

раз ме тач -ача м ‘алат ка за раз ме та ње 
зуба на тесте ри’. – Кад се тесте ре зату пи, 
онда му нај пр во раз ме та чом раз мет неш 
зубе па потље јеге том нао штриш. 

раз ми мо и ла зи ти се -им се несв ‘про -
ла зи ти јед ни поред дру гих не задр жа ва -
ју ћи се’. – Он се први пут раз ми мо и шо с 
обра зом кад је пошо на шко ле ти не, а и 
сад се ш њим редов но раз ми мо и ла зи;  ║ 
раз ми мо и ла же ње с ‘мимо и ла зак’. – При -
ча ла ми да се у раз ми мо и ла же њу ш њим 
мено додир ну ла и потље три дана се вен -
ча ли; ║ раз ми мо и ћи се -оиђем се св 
‘мимо и ћи се, не сре сти се’. – Не знам како 
се у оној гун гу ли на ваше ру раз ми мо и ђо -
смо и погу би смо. 

раз мо лу ши ти се -и се св ‘раз мек ша -
ти се, опу сти ти се’. – Од оне топли не се 
раз мо лу ши ла сла ни на па све  цур ка  низ- 
брв на. 
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раз мр да ти -ам св ‘пре ну ти, трг ну ти, 
покре ну ти из мртви ла’. – Тре ба ло би неко 
да га раз мр да, мло го се олје ни јо и обез -
во љи јо неке јаде, ко да нема живо та у 
њему. 

[размрсивати] -рси вам / -рсу ем несв. 
– Пома го јој и ђедо да раз мр си ва оно што 
јој је маче учи ни ло; ║ раз мр си ти раз мр -
сим св; в. замр си ти. 

раз о ба да ти се -ада се св ‘дати се у трк 
пред напа дом оба да’. – Раз о ба да ле се кра -
ве, нисам мого ласно да иг стиг нем до-у-
поток. 

разор / разор м нај че шће у изр. ора -
ти на ~ ‘ора ти од сре ди не њиве ка кра је -
ви ма; бра зда по сре ди ни њиве’. – Јед не 
годи не оре мо на разор а дру ге на слог. – 
Про шле годи не сам Радо ви ну поо ро на 
слог, а ове ћу на разор. 

раз о ра ти -ем св ‘узо ра ти нео ра ну 
леди ну’. – Реши јо сам на ј е сен да раз о -
рем Вуко ви ну, није ора на Бога питај от-
кад; в. сев те. 

раз ор та чи ти се -им се св ‘рас ки ну ти 
ортач ки однос’; в. ортак. 

раз ра чу на ти се -ам се св ‘све сти, пре -
чи сти ти рачу не’. – Ајд ми лепо и згод но 
да се раз ра чу на мо ко људи јел знаш како 
су гово ри ли наши ста ри: чис рачун – дуга 
љубав. 

раз рез м 1. ‘место на коме је нешто 
расе че но, раз ре за но’; в. лажи га ће; 2. ‘оти -
ма ње доба ра сеља ци ма по држав ном нало -
гу’. – Они то зва ли раз рез, узи ма ли им 
послед ње зрно жита, а потље људ ма ђеца 
уми ра ла од гла ди  

раз ре за ти -жем св ‘оте ти по држав -
ном нало гу, при нуд но отку пи ти’. – Раз ре -
жу ти они Дра ги ши Цого љу толи ко и 
толи ко жита и одре де рок да тад и тад он 
то има да им догна туј и туј. 

раз ро га чи ти -ога чим св ‘широм отво -
ри ти очи, избе чи ти се’. – Кад је угле да ла 
ону дугач ку, што се не-поми ње, она, од 
стра сти, раз ро га чи очи и ври сну кол ко е 
има ла сна ге. 

раз ро ди ти се раз ро дим(о) се св а. ‘раз -
гра на ти се по срод нич кој лини ји’. – Сви 
смо се ми раз ро ди ли од Сте ва на; б. ‘оту -
ђи ти се, забо ра ви ти на зајед нич ко поре -
кло’; в. бану ти. 

раз ро ји ти се разр о ји се св ‘изро ји ти 
се из кошни це и фор ми ра ти ново пче ли -
ње дру штво’. – С про ле ћа се добра дру -
штва  разр ое,  зато ми пре ко зиме спре -
ми мо  кошни ца  д-има мо  ђе  да при ва - 
ти мо рој. 

раз ру ши ти се -им се св ‘ски ну ти 
црни ну после жало сти’. – Кад бид не о 
годи шњи ци, кућа ни се раз ру ше, ма још 
они нису пре бо ље ли, ал црни ну ски ну, 
таки је оби чај и про пис. 

раз у да ти (се) разуда[мo] (се) ‘поу да -
ва ти (се)’. – Разу до е све кћери, поже нио 
сино ве и сад се око њега рое уну чад. – 
Нема више нијед не ђевој ке у нашем џема -
ту, што има ло то се раз у да ло. 

раз у зда ти се -ам се св ‘опу сти ти се у 
пона ша њу, запо ста ви ти оба ве зе и одго -
вор ност’. – Раз у зда ла се ова дана шња мла -
деж, чега би се паме тан сти ђо – они се 
оним поно се. 

раз у ла ри ти (се) -ула рим (се) св ‘»ски -
ну ти улар«, рас пу сти ти’. – Раз у ла ре на ова 
ђеч ка ди ја, не зна им се часног крста, раде 
шта она оће. 

разу мље ти раз у мем св ‘раз у ме ти, 
схва ти ти’. – А и кад про збо ри неке јаде, 
ваво ли и бобо ња у њедра, тре ба ти тол -
мач да би га разу мљо. 

рај м рлг ‘место где оби та ва Бог и 
почи ва ју душе пра вед ни ка’. – Закле ла се 
земља рају да се тај не све дозна ју. – У 
рају па макар и у кра ју; ║ рај ски -а -о 
‘који се тиче раја, који се одно си на рај’. 
– Миљ ка Милин ко ва е била рај ска душа. 
– Кад сам ишо ш њиме, ко да сам бијо у 
рај ским шет ња ма. 

рај бер рај бе ра м ‘полу га за затва ра ње 
вра та са уну тра шње стра не’. – Вели он 
њој: окрен дер рај бер па да пол је же мо. 
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рај то зне ж мн ‘пан та ло не уске са 
напу стом’. – Ондак мом ци обу чу рај то -
зне, па везе не кошу ље и вер ме но ве, па 
при па шу тка не шаре не поја со ве, обу ју 
опан ке и везе не чара пе, на гла ву туре шај -
ка че – ко цве то ви у лива ди. 

рака ж ‘гроб на јама’. – Кад поче ше да 
га спу шта ју у раку, запи шта ше чељад, и 
камен је, мешчи ни, сузу пушти јо. 

[ракија] ж; ║ рака ж дем. – Кад му 
Жар ко пру жи литри цу раки је, он гле да у 
ону литри цу и вели: ој, раки јо, рако, ја те 
волим јако, ти ћеш мене, рако, у јен дек 
пола ко; ║  раки ца ж дем. – Он раки[ји]ци 
лепо тепа, а она му узи ма памет исто коно 
и раки ја или раки чи на; ║ раки чи на ж 

аугм. од раки ја. – Јопет се нашље мо раки -
чи не,  једва  иде; ║  раки ски / ракин ски 
-а -о ‘који се одно си на раки ју, који се 
тиче раки је’. – Њему немо дава ти ракин -
ску чаши цу, може он и вла шом. 

раки ја ти -ам несв ‘пити раки ју’. – 
Немо ме ништа пита ти, ене иг јопет раки -
ја ју. 

раки јаш -аша м ‘који воли раки ју, 
љуби тељ раки је’. – Он ти је тешки раки -
јаш. 

раки џи ја м в. раки јаш. – Није неки 
вин џи ја,  ал  је  зато раки џи ја нема му 
рав на. 

ракља ж ‘дрво са дво кра ком рачвом 
на врху’. – Нађи неку ракљу те пот ко чи 
ову гра ну, скр ши ће се, баш је мло го пре -
ро ди ла; в. ора чи ца; ║ ракљи ца ж дем. – 
Нађ де ми неку ракљи цу да пот ко чим овај 
пара дајиз,  ште та  да  се сло ми је; ║ ракље 
-аља ж мн ‘место на коме се на дрве ту 
почи ње фор ми ра три кро шња, рачве’; в. 
затр ни ти; ║ ракљас -ста -о ‘рачваст, раз -
дво јен у два кра ка’. – Обу кла сук њи цу, 
без ма ло, докле је ракља ста, а онда е, беја -
ги, нешто вуц ка нани же.    

рако ли ти се -и се несв ‘огла ша ва ти 
се пре него сне се јаје (о коко шки)’. –Чим 
се рако ли, знај да ће да сне се јај це, а кад 
га сне се, она поч не да како ће. 

рали ца ж ‘рало, врста плу га’. – Нај -
пр во су рали це биле дрве не, па су касни -
је поче ле да се пра ве ове гво зде не.  

рам м а. ‘кон струк ци ја дрља че у коју 
су уса ђе ни зуп ци’. – Рам на дрља чи је бијо 
тежак,  јасе нов и још смо озго тура ли ове -
ћу рипу да зуп ци уто ну што дубље; б. 
‘рам на коме се неца’. – На овом раму е 
весе ла нана изне ца ла кое шта, ни бро ја му 
нема; в. ‘рам за сли ке, ико не’. – Нама су 
рамо ви за ико не били укра ше ни и пре-
 бај цо ва ни;  г. ‘рам на бич ки ји’ (в. 43/2, 
стр. 234).  

79. РАЛИЦА: 1. РУКУНИЦА, 2. ДАСКА, 3. РАОНИК, 4. КУКАЧА, 5. ГРЕДА, 6. ТОЧКИЋ.  
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рама ти рамљем несв ‘хра ма ти, геља -
ти (в.)’. – Јам пут сам се утр нио па сам 
рамљо док нисам дошо кући па ми нина 
изва ди ла трн с-иглом. 

[раме]  раме на  с анат;  в. акну ти, 
баца ти.   

раме ња ча ж ‘вер ти кал на полу га која 
спа ја јарам и под јар ми цу, пара лел на с 
пали цом’. – Он кад ради, он поду ва ти и, 
што се каже, уда ра до раме ња че, не ште -
ди се ни овић ка, а јопет брат му није таки, 
он воли да вуче на-пали цу (в. 40/2, стр. 
000).  

рана ж 1. ‘повре да, повре ђе но тки во’. 
– Кад се Лале апе ри со, ја га, по оној 
народ ној, питам: ој, јуна че, боле ли те 
ране, а он, ко из топа одго во ри: да не боле 
– не би с ране зва ле; 2. ‘туга, бол’. – Кука 
весел ни ца, камен би запла ко: Јој, рано 
моја непре бол на, јој, што мај ци срце 
ишчу па, сине мој, јој како ће те мај ка пре -
бо ље ти, рано моја; ║ рани ца ж дем; в. ли-
стак.  

рана ж а. ‘хра на’. – Поне си суве ране 
д-иде мо за Банат у бер бу; б. ‘исказ од 
миља’.  – Дођи баби, рано моја.  

рани -а -о ‘који при спе ва рано, међу 
први ма’; изр. ~-о јаг ње ‘јаг ње које је међу 
први ма ојаг ње но у ста ду’. – Оно рано јаг -
ње ће да ста ше за обе ти ну; ~-а шљи ва в. 
рано шљи ва. 

рани ја ж ‘вели ки котао у коме се топи 
маст или кува мећа за сви ње, казан’. – Ку-
пик на ваше ру рани ју за мас од сто два ес 
кила. 

рани лац / рани оц1 -оца м ‘човек који 
уста је рано, рано ра ни лац’. – Он је бијо 
вели ки кућев ник и рани лац, не тувим да 
е зору доче ко у кре ве ту. – Рани о ца тра жи 
на њиви ил у шта ли, а оне дру ге у кре -ве -
ту. 

рани лац / рани оц2 -оца м ‘хра ни лац’. 
– Он ти није само рани лац њего ве чеља -
ди, него е спо мо го мло гу сиро ти њу. 

рани ли ца ж ‘кори тан це за хра ње ње 
пила ди’. – Начи ни ли јој рани ли цу за 

пилад тако да пилад не могу д-уиђу у-но 
кори тан це да про спу пре кру пу ни да е 
испо га не но могу само да кљу ца ју; в. поји -
ли ца.  

рани ти раним несв ‘хра ни ти’. – Кад 
је дошо с роби је, кад гој је бијо у дру -
штву, Обрад је вољо да запје ва ону: Рани, 
мај ко, сина од мале на / там ни ца е туга 
пре го ле ма. – Оти шо да рани сто ку, са-ће 
он да бане; ║ ран ка ти -ам несв дем; в. 
зани ма ци ја; ║ рање ње с ‘вечер њи посло -
ви око сто ке, хра ње ње сто ке’. – Зна се 
његов посо, рање ње сто ке и шур ка ње у 
чели ња ку. 

рани ти1 раним несв ‘уста ја ти рано’. – 
Стал но вика ше баба: боље рани је лећи, а 
изутра пора ни ти јел, каже, ко рано рани 
дви је сре ће гра би. 

рани ти2 раним св ‘нане ти повре ду, 
повре ди ти’. – Томи слав ти нео ти це опа -
ли пушку и рани самог себе у раме; ║ 
рања ва ти (се) рања вам (се) несв пре ма 
рани ти. – При ча ла нека пар ти зан ка да е 
у рату три пут била рања ва на, а један лаја -
ви ђед рече да у то не веруе и да мисли да 
е она рања ва на мно го више пута: и увек у 
исто место. 

рано шљи ва ж ‘ста рин ска сор та шљи -
ве која рани је ста са ва’. – Сти гла раки ја од 
рано шљи ве; ║ рану ша ж ‘и с т о ’ . – Рану -
шу е нај бо ље чек ну ти да сама опа не и да 
осто ји на-сун цу један дан, е онда од ње 
бид не раки ја ко гром. 

ран фла ж ‘пле те на шара на вуне ним 
пред ме ти ма’. – Таман сам попли та ла рам -
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флу на Мико ше вом џем пе ру кад неко зове 
испред куће: о, Душан ка! 

рање ник -ика м ‘ухра ње на сви ња за 
посек’. – Ми смо с јесе ни кла ли по два-
три рање ни ка и нисмо оску дје ва ли с 
машћу пре ко годи не. 

рање ник м ‘рање ни вој ник’. – Кад су 
рање ни ка ста ви ли на кола, во е почо да 
риче и стао кад су уишли у авли ју – кад је 
и рање ник пре сто да јечи. 

рао ник м ‘део плу га који под се ца 
земљу по дну бра зде’. – Одне си ове рао -
ни ке на кле па ње, тре ба да се оре чим цјед -
не земља (в. 79/3, стр. 613).  

рапав -а -о а. ‘нера ван, хра пав’. – Пре -
пел ве ри јо ми држа ли цу, није ошмир гло 
но оста ви јо рапа ву, све ми жуље ви пои -
ска ка ли; б. ‘груб глас’. – Кад виђе шта 
смо учи ни ли, он зба ци пред ноге онај џак 
с леђа, и оним њего вим рапа вим гла сом 
вик ну: немој де то да ради те!  

рапон -она м ‘алат ка за фину обра ду 
дрве та, рао пон’. – Цве ле му ćед не на тезгу, 
а он ђеља ју ћи рапо ном звек не га у кук и 
вели: ништа ти мене не сме таш. 

рас раста м бот ‘шум ско дрво храст 
Quer cus’; ║ рас тић -ића м дем. – Изни ко 
рас тић, баш ђе тре ба, ко нару чен; ║ рас -
тов -ова -о ‘који је од хра ста’. – Од рас -
то вог буре та нема боље. 

расан расна -о ‘добре пасми не, рода, 
сор те’. – Расна му сто ка, нема е нада ле ко. 
– Нај ра сни је кра ве, овце, нај бо ље воћ ке 
си мого да видиш кода њиг, није има ло 
напред ни је куће у око ли ни. 

расвит   м ‘зора, сви та ње’. – Кад би 
расвит, ми већ изби ли на Дје ло ве, после 
би напод но гу па нисмо оćе ти ли умор. 

расви так -тка м ‘сви та ње, раз да њи -
ва ње’. – Кад би у расви так, зове неко ис-
пред куће, ја назу ем кон ду ре и иза ђем кад 
он вели: слу шај, ком ши ја, целу ноћ нисам 
ока скло пи јо и дошо сам да ти кам: изви -
ни за оно синоћ, ништа ти ниси крив, а ја 
сам тек сад разу мљо што е мој покој ни 

ђед  гово ри јо  да е памет ни је јутро од 
вече ри. 

рас ка ла бу чи ти -абу чим св ‘уре ди ти, 
напра ви ти ред’. – Једва рас ка ла бу чи смо 
кое ка ке лома та ни је по кача ри, те напра -
ви смо ред да се зна ђе шта стои. – Ајде да 
рас ка ла бу чи мо ово гра ње па ћемо потље 
виђе ти шта ћемо ш њим. 

рас ка ла шан -шна -о ‘раси пан, нема -
ран’. – Он поги бе раде ћи, ал џаба кад му 
е она жене ти на рас ка ла шна. 

рас кан та ти (се) -ам (се) св ‘гру бо рас -
пра ви ти, раш чи сти ти рачу не’. – Ма ја ти 
кам: рас кан тај се ти ш њим на вре ме, немо 
потље ђаво да ти бид не крив. 

рас кле ти -унем св ‘раз ре ши ти кле -
тве’. – Једва су га умо ли ли да иг рас ку не.  

рас кли ма та ти -а(м) св‘ра зла ба ви ти се 
на спо је ви ма, раз гла ви ти’. – Ова сто ли ца 
ти је оста ла још од мог ђеда па се рас кли -
ма та ла, морам да е одне сем код тишље ра 
да е мено чекле и ше и закај луе; ║ рас кли -
ма ти -а(м) св ‘и с т о ’ . – Виђ де што се та 
ква ка рас кли ма ла. 

рас ков ча ти -овчам св ‘рас коп ча ти’. – 
Синоћ на пре лу запје ва Олга: а што ти је, 
мила кће ри, јелек рас ков чан, сви поглед -
ну ше у мла ду, а она поцр ве ње.   

рас код м ‘рас ход, тро шак, изда так’. – 
Знаш како ти је кад је већа дара но мера, 
тако и ово: кад ш њима копе ри раш, све 
ти оде на рас код. 

рас ко до ва ти -уем с в ‘рас хо до ва ти, 
отпи са ти’. – Што ти не би дао, ал одав но 
е та рали ца рас ко до ва на, оти шо јој рао -
ник начи сто.  

рас ко ко да ка ти се -ода че се св а. 
‘поче ти коко да ка ти (о квоч ки, коко шки). 
– Иди поглед ни што ли се коко шка рас -
ко ко да ка ла; б. ‘рас при ча ти се’. – Рас ко -
ко да ка ла се Миле на, никад кра ја њеној 
при чи. 

рас ко мо ти ти се -омо тим се св ‘ски -
ну ти део оде ће, рас коп ча ти се’. – Рас ко -
мо ти се, при ја те љу, па ćеди да попи је мо 
по коју. 
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рас ко па ва ти -опа вам несв ‘копа њем 
пре тра жи ва ти’. – Рас ко па ва ли неки нау -
че ња ци Гра ди ну на Јели ци и откри ли пе-
шес црка ва, веле да су гра ђе не при је четр -
н ес вје ко ва; в. раз ва ли ти; ║ рас ко па ти 
-ам св ‘уни шти ти, разо ри ти’; в. спла чи -
ња ра. 

рас кос м ‘поврат ни откос’; в. про ко -
си ти. 

рас ко си ти рас ко сим св ‘напра ви ти 
рас кос’ – Козба ша посред лива де прог на 
први откос па ондак одо нуд уда ри поврат -
ни откос те тако рас ко си лива ду; в. про -
ко си ти.   

рас кр сни ца ж ‘рас кр шће, место укр -
шта ња путе ва’. – Кад дођеш она мо на рас -
кр сни цу, код Крста, уда ри десним путом 
и он ће те одве сти на вр пла ни не.  

рас круп ња ти се -упњам се св ‘поста -
ти кру пан, изра сти’. – Није само иштр -
кљо но и подат ко, баш се нако рас круп -
њо; в. робу сан. 

рас ку пу са ти -ам св ‘исце па ти, иски -
да ти (обич но листо ве у књи зи, све сци)’. 
– Ово ти је мло го добра књи га, јес мало 
рас ку пу са на, ал то ти је доказ да су е мло -
ги чита ли. 

рас ку су ра ти се -ам се св ‘раш чи сти -
ти дуго ве’. – Дедер, мај сто ре, да се рас -
ку су ра мо: имаш девет нес мај стор скиг и 
толи ко про стач киг над ни ца, кол ко ти 
дугу ем? 

расла би ти се -им се св ‘пасти духом, 
демо ра ли са ти се, изгу би ти рев ност’. – 
Неке јаде се расла би јо у пото ње вре ме, 
нит гово ри нит ромо ри, оса ми се и само 
шути. 

расо -ола м ‘теч ност која се доби ја при 
кисе ље њу купу са’. – Ништа здра ви је нема 
од добр ог расо ла, то ти зими нема бољи 
лјек про ти ву гри па. 

рас па да ти се рас па да(м) се  несв 1. 
‘про па да ти, неста ја ти, рас пар ча ва ти се’. 
– Гово рио е ђедо да су се рас па да ле држа -
ве па што не би и њего ве сто ли це; ║ рас -
па сти се рас пад не(м) се св пре ма рас па -

да ти се. – Кад је он вико да ће нам се 
рас па сти земља ако вако наста ве ћора ве 
вође, они гово ри ли да е он непри ја тељ. – 
Пре по кри те, ђецо, онај трен, да вам се не 
рас па не кад уда ре сње го ви. 

рас па ли ти рас па лим св 1. ‘дода ва њем 
дрва под ја ри ти ватру’. – Додај мено сит -
ни не нек се рас па ли ватра, па кад про ври 
вода, ти изру чи у пар јо ни цу пре ко веша; 
2. ‘нава ли ти на посао’. – Ајде да рас па -
ли мо, д-ово иско си мо док нас не ува ти 
мрак; в. пра кља ча; ║ рас па љи ва ти -аљи -
вам / -аљу ем несв ‘под ја ри ва ти, поја ча ва -
ти ватру’. – Не рас па љи вај је више, сад 
ћемо е запре та ти. 

рас па ри ти рас па рим св ‘раз дво ји ти, 
раста ви ти’. – Реко ше да е Љуби ша про до 
лева ка за лепе паре, ал јазук што е рас па -
ри јо наке коње.  

рас па са ти (се) рас па шем (се) св 1. 
‘ски ну ти појас, опа сач’. – Кад нам дадо -
ше вољ но, ми се рас па са смо, опа са че смо -
та смо у коту ре и поски да смо шиње ле; 2. 
‘не пошто ва ти ред’. – Иду путом и була -
зне ко кака рас па са на бан да. – Не може, 
бре, то тако, шта сте се рас па са ли, види -
те ли коро ваш у авли ји, кућу нисте 
распре ми ли и про ве три ли, не зна вам се 
часног крста.  

рас пе гла ти рас пе глам св ‘пеглом уре -
ди ти шав на ново са ши ве ном одев ном 
пред ме ту’. – Извр ни нога ви це и вре лом 
пеглом рас пе глај шао ве; ║ рас пе гљи ва -
ти -егљу ем несв пре ма рас пе гла ти. – Ври -
шко сам сви кла да рас пе гљу ем, да фај там 
и да при ши вам дуг ме та; ║ рас пе гљи ва -
ње с. – Рас пе гљи ва ње ти је нај лак ше: 
раши риш шав и вучеш пола ко пеглом.  

рас пек ме зи ти се -им се св ‘рас пла ка -
ти се, заро за ти се’. – Шта си се туј нак рас -
пек ме зи јо ко кака жене ти на, ја сам, бре, у 
тво им годи на ма држо плуг и коси јо с 
коса чи ма. 

рас пе ти расп нем св ‘раза пе ти’. – Е 
вала, ђецо, Кри ста су рас пе ли на крс, а ја 
сам рас пе та на сто посло ва, не знам ку-ћу 
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при је; ║ рас пе ће с ‘раза пи ња ње на крст’. 
– Овај су народ дигли на рас пе ће. 

рас пе чи ти се рас пе чи се ‘запла ка ти, 
рас пла ка ти се’. – Шта си се туј нак рас пе -
чи ла за ниђе ништа. 

распи ку ћа м/ж ‘про па ли ца, тро ша џи -
ја’. – Ако у кући има јед на распи ку ћа, она 
мож д-упро па сти више но што оста ла че-
љад могу да ство ре. 

рас пи што љи ти се -ишто љим се ‘опу -
сти ти се, дати себи оду шка’. – Ваља мено 
дати оду шка, ал није  добро пре ће ра но се 
рас пи што љи ти.  

рас по ло жан -жна -о ‘радо стан, рас по -
ло жен’. – Којим добр ом, син ко, видим да 
си, вала Богу, рас по ло жан? – Ништа љеп -
ше нема него кад су чељад рас по ло жна, а 
посо оба вљен ваљат но и на вре ме; ║ рас -
по ло жит -а -о ‘и с т о ’ ; в. раз го во ран. 

рас по ло жи ти се -им се св ‘одо бро во -
љи ти се’. – Чим су чули да [бол ест] није 
она коју су поме ну ли, ома су се рас по ло -
жи ли; ║ рас по ло же ње с. – Од кад је доби -
јо уну че, њего во рас по ло же ње и елан се 
пре ме ћу ју на сва ком кора ку. 

рас по лу ти ти -олу тим св ‘рас по ло ви -
ти, поде ли ти на пола’. – Рас по лу ти ову 
кру шку па подје ли з бра том. 

рас по ри ти рас по рим св ‘расе ћи, изва -
ди ти утро бу’. – Он ти је вичан д-уре ди 
брав че, да г-ошу ри ил оде ре, очас рас по -
ри и изва ди цубок. 

распра ж ‘сва ђа, несло га’. – Ђаво им 
поту ри јо ćеме распре и од-ондај им кућа 
наза дуе. 

рас пре да ти рас пре дам несв 1. ‘раз -
два ја ти, раз мр си ва ти оно што је упре де -
но’. – Помо зи де му да рас пре да оно што 
е неко тако вешто замр си јо; 2. ‘при ча ти 
пола ко и наши ро ко’. – О том се рас пре -
да ло, при ча ло и пре при ча ва ло; ║ рас пре -
сти -едем св пре ма рас пре да ти. – Оста 
ђедо да рас пре де онај коно пац што смо 
упре ден чи ли. 

распре ма ти (се) распре ма (се) несв 1. 
‘ски да ти оде ло’. – Кад се распре ма те, 

слож те одје ло згод но да се не гужва; 2. 
‘оба вља ти кућ не посло ве, наме шта ти 
кућу’. – Сто јан ка распре ма слав ску собу; 
║ распре ми ти распре мим св пре ма 
распре ма ти. – Мла да распре ми астал, 
тури нов чар шов и послу жи нас све ред -
но; в. изру чи ва ти. 

рас пре та ти рас пре ћем св ‘раз гр та ти / 
раз гр ну ти пепео са запре те ног жара да би 
се рас па ли ла ватра’. – Јопет ће доћи вре -
ме да се рас пре ћу про че вља по овим напу -
ште ним кућа ма. 

рас при ча ти се рас при чам се ‘упу сти -
ти се у широ ку при чу, раз го вор’. – Туј ти 
се ми рас при ча смо и одоц ни смо на гла са -
ње, па нас про гла си ли за кон тра ше. 

рас пу ди ти распуди[м] св ‘рас те ра ти’. 
– Наи ђе нечи је пашчи ште те ми рас пу ди 
овце. 

рас пус -ста м ‘школ ски рас пуст’. – Кад 
љети дође рас пус, онда ђеца згод но при -
по мог ну да скр ди мо кое ка ке посло ве. 

рас пу сто ши ти -им св ‘раз ма зи ти; 
изма ћи испод кон тро ле’. – Добар је деч ко 
само мено распусто шен, па ме стра да му 
се то не осве ти у живо ту. 

рас пу ће с в. рас кр сни ца. – Кад дођеш 
до оног рас пу ћа, ти окре ни нави ше. 

рас пу шта ти рас пу штам несв ‘завр ша -
ва ти годи шњи школ ски циклус упу ћи ва -
њем деце на рас пуст’. – Још неки дан па 
се ђеца рас пу шта ју и моћи ће да при по -
мог ну; ║ рас пу шти ти -им св 1. ‘упу ти ти 
на рас пуст’. – Кад се рас пу ште, ђецу на 
селу чека ју дру ги посло ви за кое рас пу -
ста нема; 2. ‘раз ма зи ти дете’. – Роди тељ 
кои ђецу рас пу шти, спре ма им црну 
будућ ност, а кои је роди тељ мудар, кара 
ђецу за вре ме на, док није доц кан; ║ рас -
пу штен -а -о 1. в. рас пу сто ши ти. – Ђеца 
ко јабу ке, ал се боим да су мено рас пу -
ште на и да ће иг тешко уће ра ти у бра зду; 
2. ‘раз ве ден’. – Дејо ти весе ли поза ду го 
бијо рас пу штен кад му е она жене ти на 
побе гла с неким ништа ком. 
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рас пу ште ник -ика м ‘раз ве ден мушка -
рац’. – Он ти је весел ник рас пу ште ник, 
нема де сре ћу да нађе ваља ну жени цу, но 
нале ће на оног зви ју ка. – Бијо некол ко 
годи на рас пу ште ник, па моро да се жени 
дру ги-пут , није мого друк чи је д-обдр жи 
кућу,  роди те љи  ома то ри ли,  ђеца  још 
неач ка. 

рас пу ште ни ца ж ‘раз ве де на жена’. – 
Немо д-имаш посла с рас пу ште ни цом, да 
е ваља ла. не би оста ви ла чове ка и ђецу. – 
Она ти је рас пу ште ни ца, нале ће ла сиро та 
на неког буда ла ша и није могла д-истр пи 
његов зулум и вра ти ла се у-род.  

раста ви ти раста вим св ‘раз дво ји ти’. 
– Знаш како се каже кад се мла ден ци вен -
ча ва ју: што Бог саста ви – човек да не 
раста ви, а народ спје во ону: Бог уби јо и 
ста ро  и мла до, ко раста ви што мило и 
дра го. 

рас та ка ти рас та чем несв 1. ‘раза ра ти 
неку цели ну, упро па шћа ва ти’. – Није му 
се отац чести то ола дио у гро бу, а он почо 
да рас та че имо ви ну; 2. ‘раз ми ца ти пред -
њи део кола од зад њег (за пре воз бал ва -
на)’. – Ене иг тамо, оће да рас та чу кола 
да ћера ју труп це; ║ рас то чи ти рас то чим 
св 1. ‘упро па сти ти, уни шти ти’. – Како је 
кре но, он ће брзо да рас то чи оно што су 
му ђед и отац оста ви ли; 2. ‘раз мак ну ти 
пред њи део кола од зад њег’. – Кад вуче -
мо дугач ку гра ђу, ми рас то чи мо кола, 
тури мо пред њи део труп ца на дво ко ли цу, 
а зад ња кола измак не мо на крај и срча ни -
цу веже мо вла че гом за тру пац. 

рас тег ну ти рас тег нем св ‘раз ву ћи, 
раши ри ти’. – Кад смо зау зе ли поло жај, 
ома смо рас тег ну ли шатор за кома дан та и 
штаб; ║ рас те за ти рас те жем несв ‘раз вла -
чи ти’. – Јесу мало поу ске, ал рас те ћи ће 
се док се мено раз га зе.  

расто ви на ж ‘гра ђа од хра сто вог дрве -
та’. – Од расто ви не нема боље јапи је за 
бурад и каце. 

рас то вр сти -рзем св ‘раз ба ца ти ства -
ри, напра ви ти неред’. – Шта сте рас то вр -
зли ове лома та ни је по авли ји, очи ју ви ва-
шиг, ко у цига ма ли; ║ рас то вржен  -а -о 
‘неу ре дан, небри жљив, аљкав’. – Авли ја 
никад забр ло же на ни зако ро ва ше на, нема 
да видиш ништа рас то вржено ил зало ма -
та но, све на сво ме месту (7: 112). – Оста -
ви ли све рас то вржено по авли ји, а гости 
само што нису бану ли. 

рас то чи ти рас то чим св ‘одво ји ти зад -
ње точ ко ве запре жних кола од пред њих и 
при пре ми ти их за пре воз дужих тере та’. 
– Кад ош да туриш тези јан ил да про ду -
жиш кола кад ћераш неку дужу гра ђу, 
ондај иг рас то чиш; в. рас точ ник. 

рас точ ник м ‘шраф помо ћу кога се 
рас та чу запре жна кола’. – Кад ски не мо 
кана те па оће мо да тури мо тези јан, ми 
ондак спо мо ћу рас точ ни ка рас то чи мо кола 
и она ондај бид ну дужа да може више сје -
на да се пре вла чи. 

рас трг ну ти -нем св ‘поки да ти’. – Да 
су могли, рас трг ну ли би га коњ ма на репо -
ве, ко земај ле ону Видо са ву из песма ри -
це;  ~ се ‘пре трг ну ти се од посла’. –  Сви 
су вред ни, ал Мил ка се рас тр же, та н-уми -
је да ста не; ║ рас тр за ти -жем несв пре ма 
рас трг ну ти. – Рас тр за ли су га на све стра -
не, није знао ку-ће при је. 

[растресати] рас тре сам несв. – Пошли 
да  мало  рас тре са ју  отко се  па  ће   пот-
ље пла сти ти; ║ рас тре сти -сем св; в. 
титра ти. 

рас тро па ти се рас тро па(м) се ‘рас па -
сти се, раз би ти се’. – Тре ба д-обе ре мо кру -
шке док нису пре зре ли ле јел ако пре зре -
ле и пад ну з-гра на, све ће се рас тро па ти, 
мош само да иг бациш сви ња ма. 

рас тру би ти -им св ‘раз гла си ти’. – Ако 
она ову бру ку сазна, рас тру би ће по целом 
селу до мра ка. 

рас тру га ти -ужем ж ‘исе ћи тесте ром’. 
– Рас тру га ли смо гра ђу за кров; ║ рас тру -
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ган -а -о ‘исе чен тесте ром, стру га њем’. – 
Све ово што е рас тру га но уви тли те испод 
тре на да се на про ма ји испо ти ја суши; в. 
ско бла. 

рас ту ра ти рас ту рам несв ‘раз ба ци -
ва ти’. – Данас смо ваздан рас ту ра ли 
ђубре, пуко ше руке, не знам да су мое; ║ 
рас ту ри ти рас ту рим св пре ма рас ту ра -
ти. – Рас ту ри јо га ко жуња мра ви њак. 

расу ши ва ти се расушуe се несв пре -
ма расу ши ти се. – Каце се брзо расу шу ју 
кад се испра зне;  ║ расу ши ти се расу ши 
се св ‘осу ши ти се и поче ти про пу шта ти 
теч ност (о пра зним дрве ним судо ви ма)’. 
– Расу ши ле се каце, а шљи ве сти жу; поч -
ни те ćутра да иг ква си те да се заки се ле. 

рас цо па ти рас цо пам св ‘раз би ти’. – 
Кад је наста ла бит ка, онај Срећ ко вац му 
про шцом рас цо по гла ву. 

рат м ‘ору жа ни сукоб’. – Кад је изби -
јо рат, све је оти шло у бес тра га; изр. Ко 
жељо рат,  у-кући му бијо. 

рат прил ‘лако, лагод но, »рахат«’. – 
Они су ти има ли лепу земљи цу, а Мла ђо 
бијо пла те жник па су живље ли рат; изр. 
~ у Бога  ‘пре бри жи ти бри гу, завр ши ти 
важан посао, бити спо ко јан’. – Ћери су 
поу да ва ли, сино ве иже ни ли и сад су рат у 
Бога; в. бата љу га, рез[ак], судб[ин]а; ║ 
рат но прил ‘без бри жно, лако’. – Рат ни је 
смо живље ли рани је кад се ишло пешке, 
кад се све руч но ради ло, но сад кад се има 
ова меа ни за ци ја,  в. бак сем. 

рат ка ти в. ради ти. 
рато бо ран -рна -о ‘рат нич ки, сва ђа -

лач ки рас по ло жен’. – Да виш каки је рато -
бо ран, исти Вићен ти је, сун це га гри ја ло. 

рато бо рац -рца ратник` – На спо ме ну 
му укле са ли да е бијо рато бо рац и да е 
одли ко ван три пут. 

ратос само у изр. убио (га) ратос ‘пре 
бла го слов него кле тва’. – Кад се сун цо -
крет горе осу ши, па зими бациш мимо -
гред пред коко ши, оне, убио иг ратос, 
кљу ца ју све јед на мимо дру гу, оће да с-

пода ве, ма оће д-изги ну кол ко су то воље -
ле, мешчи ни више но пше ни цу, па се рако -
ле и мло го су боље носи ле (7: 145).  

рато си ља ти се -оси љам се ‘осло бо ди -
ти се, отре сти се’. – Уба штра се нако поту -
ље но, пра ви прав ца ти чан ко лиз и шуња -
ра, не мож да га се рато си љаш, не зна то 
да е незва ну госту место за вра ти ма (7: 
176). 

рачу ња ти -ам несв ‘сво ди ти рачун, 
рачу на ти’. – Рачу њај како гој оћеш, то ти 
је тако и ника ко друк чи је. 

раши ри ти се раши рим се св ‘рас про -
стре ти се, обу хва ти ти неки про стор. – 
Гун ђа ше народ како се он раши рио с овца -
ма по целој пла ни ни, реко би је само њего -
ва, а он вели: дав но е каза но – чије су 
овце, оно га и пла ни на. 

рашта ‘ради чега’. – Нема рашта ни 
да се бори, сви га оста ви ли на цје ди лу. 

рашти мо ва ти -уем св ‘истро ши ти, 
поста ти неу по тре бљив’. – Нема од њега 
ништа, видиш да е рашти мо ван ко бата -
љен дреш. 

рашу ма ти се -а се ‘раз ли ста ти се’; в. 
раз ви го рац. 

раш ча пр ља ти -ам св пре ма чапр ља -
ти; в. кан џа. 

раш че вр ну ти -евр нем св ‘раз вр ну ти’. 
– Вако, видиш, раш че вр неш ову меу ну и 
изва диш ćемен ке гра шка.  

раш че ли ти се раш че ле се св ‘рас по -
ре ди ти се, »постро ји ти се«  у лини ју и 
мир но пасти (о овца ма на пашња ку)’. – 
Раш че ли ло се ста до, мили на погла ти. 

раш че ну ти раш че нем св ‘ишча ши ти’. 
– Раш че но Мили вое ногу, не може сто пе 
јед не да кро чи. 

раш че пи ти се раш че пим се св ‘рас -
ко ра чи ти се, раши ри ти ноге’. – Боље би 
јој било да шути, јел сем што зна да се 
раш че пи, ништа памет но од ње не мош 
чути. 

раш че ре чи ти -им св ‘рас по лу ти ти 
закла но брав че уздуж’. – Ако би мого да 
ми помо жеш закла ти јуне и чим га раш -
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че ре чи мо, потље могу и сам, а ти наста ви 
твој посо. 

раш чу па ти раш чу пам св ‘про ре ди ти 
усев’. – Није чудо што ти је шан га ре па 
посит на, мло го си је оче сти ла, тре ба ло е 
на вре ме да е раш чу паш. 

рва ти се рвем / рвам се несв ‘про ве -
ра ва ти сна гу и спрет ност с циљем да се 
так мац обо ри на земљу’. – Рва ли смо се 
пова здан, код ова ца, ђа у руке, ђа у кости; 
в. удаљ.  

рвач рва ча м ‘човек који се рве’. – 
Сре тен ти је бијо нај бо љи рвач у сре зу у 
оно вре ме, е потље вамо ти је онај Мика -
и ло Ćена носи јо првен ство.  

рга ти ргам несв ‘ква ри ти, хаба ти’. – 
Што не обу чеш неку ста ру ди ју, но ргаш 
то ново одје ло око лам пе ка; ║ рге ња ти се 
рге њам се ‘ради ти нешто буч но, на брзи -
ну’. – Он поче срди то да баца оне ства ри 
на гоми лу, а баба му вели: шта то рге њаш, 
дје те, тако ти Бога; ║ ргну ти ргнем св 
‘гру бо гур ну ти’. – Кад му Лазар рече да е 
ника ки човек, Сава га ргну, а он се заве -
де, једва се обдр жа на нога ма. 

рђа рђе ж 1. ‘коро зи ја’. – Знаш како 
се каже: на зла то рђа не при ја ња; 2. ‘лош 
човек’. – Ђедо е имо оби чај да рек не »рђа 
на рђу, а пара на пару«. – Од накиг рђа 
тре ба бежа ти, није џабе каза но да ти се 
боље с јуна ком поби ти, но с рђом пољу -
би ти, и није тек нако цар Лазар издај ни -
ци ма упу ти јо кле тву да рђом капљу док 
им је коље на; ║ рђи ца ж одм. – »Мило ра -
де, рђи цо една, да знаш кол ко сам се, пу-
ста, нада ла да ћеш ми доње ти бол бо ну 
кад дођеш одне ка ле (7: 213); ║ рђав рђа -
ва -о ‘слаб, танак, мршав, ника кав’. – Чу-
вај се рђа ви јег људи јел је, што вико тајо, 
боље добр о га послу ша ти, но рђа ву запо -
ви ђе ти. – Дуг је рђав друг; ║ рђа во прил 
‘лоше, ника кво’. – Ове годи не рђа во роди -
ла маџар ка. 

рђо са ти се -шем се св ‘запу сти ти се, 
поста ти неу ре дан’. – Не знам кои су му 

јади те се нако рђо со, нит се бри је, нит се 
купа, нит се пре о бла чи; ║ рђо сан -а -о 
‘неу ре дан, офу цан’; в. учма ти.  

реб ну ти -нем св 1. ‘одме ри ти оштру 
казну’. – Бијо ондај суди ја за зија не Милу -
тин Ста нић и он ти реб не рође ног бра та, 
до бал ча ка; 2. ‘одре ди ти висо ке поре зе, 
наме те’. – Добик реше ње за порез, одав -
но ме нису вако реб ну ли. 

ребро с ‘кост у груд ном кошу’. – Мло -
го нам је добро, пуца ју ребра, кол ко е 
добро; в. ота њи ти;  ║ ребар це -ета с дем. 
– Дје те, доне си нам бокал вина и кило и 
по пече ња, ал нек бид ну ребар ца. 

рев м ‘рика магар ца, њака ње’. – Чу ли 
ти рев Сата ри ног магар ца; в. рева ти.  

рева ти реве несв ‘гла са ти се као мага -
рац, њака ти’. – Ко што во риче, коњ рже, 
тако мага ре реве. 

реве на -ене ж 1. ‘орта клук‘. – Напра -
ви ли они неко пред у зе ће у реве ни, ал им 
брзо пукла тиква; 2. ‘зајед нич ки тро шак 
за јело и пиће јед на ко рас по ре ђен на уче -
сни ке’. – Кад оде мо на сабор, ми зај но 
купи мо нај ве ћу лубе ни цу и у реве ни је 
пој де мо. 

рев но сан -сна -о ‘вре дан, мар љив, аги -
лан, пожр тво ван’. – А Миле ва ти је нај -
рев но сни ја у селу: нема пра зни ка ил неђе -
ље да није оти шла цркви. 

реги стра ци ја ж ‘гра ђан ско вен ча ње 
(у мати чар ском уре ду)’. – Ишли у месну 
кон це ла ри ју те се реги стро ва ли ćутра дан 
пошто су се вен ча ли у-цркви. 

ред м 1. ‘врста’. – Имам девет редо ва 
ора са и још три ћу нај е сен да поса дим; 2. 
‘одре ђе ни вре мен ски пери од  (у дани ма, 
неде ља ма, месе ци ма) у које један од 
редов ни ка рас по ла же воде ни цом као сво -
јом сво ји ном’. – Мој ред у воде ни ци је 
јану ар и јул; ║ редић -ића м дем. – Одре -
ди ла њему баба један редић да и он поса -
ди сво ју бура ни ју; ║ редац реца м ‘жица 
на тка ни ни’. – Изву ко ми се редац на нога -
ви ци кад сам про ла зи јо кроз онај шипраг; 
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║ ред но прил ‘по реду, редом’. – Кад се  
дође  у дома ћин ску  кућу, ондак послу -
же ње иде ред но: слат ко и вода, кава, ра- 
ки ја и  тако  редом до руч ка; в. распре -
ми ти. 

реда ра ж ‘ради о ни ца за пре ра ду вуне’. 
– У уто р ник ћемо д-иде мо у реда ру да 
реди мо вуну. в. дрн да ра. 

реде ник -ика м ‘низ мета ка за ауто -
мат ско оруж је (митра љез)’. – Има ђедо ва 
сли ка како укр сти јо реде ни ке, а у рука ма 
држи митро љез. 

реди ти1 редим ‘чини ти ређим’. – 
Пошо доље да види тре ба л да реди жито; 
в. про ре ди ти. 

реди ти2 редим несв ‘пре ра ђи ва ти вуну 
у реда ри, дрн да ри’. – Ошла у-Гучу да реди 
вуну. 

ред ња ж ‘иста болест код већег бро ја 
људи, епи де ми ја’. – Зака чи ла и њега ова 
ред ња што е завла да ла, ђаво е одњо. 

реду ша ж ‘жена која у патри јар хал -
ној задру зи кува и ради кућ не посло ве’. – 
Она ти је била реду ша каку ниси мого 
ласно да видиш у селу. 

ређа ти ређам несв ‘сла га ти по реду’. 
– Глај како баша ређа дуње на шиво ње ру. 

режа ти режи несв 1. ‘огла ша ва ти се 
кроз иске же не зубе (о псу)’. – Кад поче 
нако муч ки да режи оно кери ште, не би 
ми баш лако; 2. ‘љути то гово ри ти кроз 
зубе’. – Нисам мого више д-истр пим како 
режи и моро сам да га шинем па шта биде; 
║ режа ње с ‘при гу ше но огла ша ва ње пса’. 
– Кад кере лае, ђене ђене, ал кад чуеш 
режа ње, ондај га се чувај. 

рез / рјез м ‘оштри ца косе, ножа’. – 
Кад Живо рад Тоша изву че рјез на мај 
каком оштри ву, мош с њим да се обри -
јеш, било ти то нож, ćеки ра, ђељ ка, рен -
дић, ште мајз или мај шта;. – Он ти је бијо 
мај стор д-изву че рјез на коси (в. 55/6, стр. 
256); ║ резак реска / рец ка -о ‘оштар, који 
се лако сече, реже, коси’. – Ух, што ти је 
резак овај нож, мого би човек рат ш њим 

да с-обри је. – Ђете ли на ти је за коше ње 
реска, косиш ко од шале; в. трој ка.  

реза ж ‘полу га за затва ра ње капи ја или 
вра та’. – Наби резу на капи ји па пушти 
кера, неће нико вако доц кан да бане. 

резаљ ка ж ‘спра ви ца за реза ње олов -
ки’. – Кад смо са леги ште ра и табли це 
пре шли да пише мо с олов ком по све сци, 
онда ми тајо купи јо резаљ ку. 

резан ци -анаца м мн ‘дома ће суше но 
тесто сече но на тан ке тра чи це’. – Закла ла 
сам коко шку па ћу да уку вам добру супу 
с резан ци ма. 

реза ти режем св ‘стру га ти, при пре -
ма ти раз не про фи ле дрве не гра ђе’. – 
Оће ра смо труп це на стру га ру да реже мо 
кров по неђе љи, с Бож јом помо ћу; ║ реза -

ње с ‘стру га ње кров не и дру ге гра ђе’. – 
Пре гна ли оне око р ке од реза ња кро ва и 
сло жи ли иг под тре ном; ║ рец ка ти -ам 
несв ‘реза ти на сит не кома ди ће, сец ка ти’. 
– Заба вља се ђедо: рец ка неке шаре на 
оном шта пи ћу; ║ рец ну ти рец нем св 
‘пову ћи кра так рез оштрим пред ме том, 
уга р ком или олов ком’. – Рец ни дер и овај 
лам пек да зна мо кол ко смо ишће ра ли кад 
буде мо спро во ди ли рачун за кири ју. – Кад 
пече мо раки ју, ми уга р ком рец не мо на 
брв ни ма сва ки лам пек кад пре ла же мо. 

резе до ‘нијан са све тли је зеле не боје’. 
– После наи шла мода да кре ден ци буду 
вар ба ни у бје ло и резе до, а исто тако и 
кокли це. 

резил -ила м ‘сра мо та, пору га, грд ња, 
увре да’. – Ту бру ку и тај резил није мого 
нико д-истр пи ко он, нема грдног име на 
кое му нису при ши ли Тана си је и Мијо -
драг. 

рези ли ти рези лим несв ‘грди ти, ружи -
ти, бру ка ти’. – Рези ли ли га на паćа уста.  

рези ти / рје зи ти -им 1. ‘има ти оштар 
укус (о вину када поч не да пре ви ре)’. – 
Про бај ширу, згод но поче ла да рје зи поме -
но; 2. ‘захлад не ти, студ ну ти’. – Рези ладан 
пове та рац,  пазде  да  не назе беш тако 
зно јав. 
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река / рје ка ж. – Оти шла у-рје ку д       
-опе ре кошу ље; ║ речи ца ж дем ‘мала 
река’. – А доље, испод Роси ног ора са ђе 
се љубе Рушчи ћа и Дави до ви ћа поток 
рађа се речи ца Дра га чи ца. 

рекве зи ци ја ж ‘оду зи ма ње ства ри и 
намир ни ца од наро да, рекви зи ци ја’. – За 
вре ме рата дођу и поку пе ти што им тре -
ба: бра шно, мас, гове че и кое шта и дад ну 
ти неку при зна ни цу па ћеш напла ти ти ан 
роди на врби гро жђе, то ти је, веле, рекве -
зи ци ја.  

рекла ж ‘гор њи део жен ске оде ће, блу -
за дугих рука ва’. – Доње ла ми снаа за бра -
том реклу, наги ња ла нако на вијо лет са 
тамним пру га ма, а она нава ли ла да ме 
запит куе ђе сам наба ви ла. – Има ди ја смо 
рекле јор го ван ли бое. 

рели кви јар -ара м ‘укра ше на кути ја 
у којој се чува ју рели кви је, мошти све ти -
те ља’. – Кад је бијо на аџи лу ку, купи јо 
рели кви јар и покло ни јо мана сти ру Све -
тог Нико ле.  

ремац рем ца м ‘регрут, млад вој ник’. 
– Кад стиг ну рем ци, поч ну десе та ри да иг 
мрка че на мртво име. 

реме ти ти реме тим несв ‘ква ри ти ред’. 
– Откад они здом ча ше влас, све поче ше 
реме ти ти, зато им се не зна часног крста. 

рен да ти -ам несв ‘сит ни ти рен де том 
(кром пир, јабу ке, тикве)’. – Сва ке годи не 
смо за Никољ дан рен да ли рокву те с пра -
зом гото ви ли сала ту, уз тучен пасуљ и 
рибу, ништа љеп ше. 

рен де рен де та с ‘кухињ ска напра ва за 
рен да ње воћа и повр ћа’. – А у шта ли смо 
има ли вели ко рен де на кое смо рен да ли 
кра ва ма репу, па то поме ша мо с јар мом и 
мено посо не мо. 

рен дић -ића м ‘спра ва за обра ду, деља -
ње дрве та’.  – Имо Јеро ти је сва ку алат ку 
и раз ниг рен ди ћа, па рао пон и ваздан кое -
шта. 

[реп] м анат. – Чим су му под вик ну ли, 
он је под ви јо реп ко и сва ка кука ви ца;  ║ 
репић -ића дем 1. ‘мали реп’. – Маче га 
згод но милуе репи ћом по лицу; 2. ‘деч ја 
коси ца веза на у обли ку репи ћа’. – Оди да 
ти баба веже репић, да ти не лети коси ца 
у-очи кад се играш ж-ђецом; в. вити ца; ║ 
репи на ж пеј аугм. – Оши ну ме кра ва 
репи ном по лицу – умал да ми очи изби -
је; ║ репат репа та -о ‘који има реп’. – Да 
е репат, мало би се од медве да раз ли ко во; 
репа ти одр ‘враг, ђаво’. – Чувај се да те 
репа ти не тури на његов спи сак.  

репа ж бот ‘биљ ка Bras si ca rapa, Beta 
vul ga ris’. – Кад се смо ри мо у копа њу, док 
бија смо деч ки ћи, вели нам тајо: меки сте 
ко репа. – Под би ра ли смо лишће репе и 
дава ли сви ња ма.  

репе љак -ељка м 1. ‘петељ ка од воћа 
и повр ћа’. – Почу пај те репељ ке с јаго да 
па подај ђеци нек једу; 2. ‘руч ка шоље, 
чаше, лон че та’. – Она е држа ла левом ру-
ком тац ну а десном репе љак шоље, па 
пола ко срку ће ону каву. 

репу ши на ж бот ‘широ ко ли сна коров -
ска биљ ка’. – Ја ти кри ју ћи узмем кри шку 
сира у петак кад сам пошла овца ма и та-
ман нау мим да пој дем, ćетим се како јад -
на мај ка каже да Бого све види, а ја ти он-
дак отки нем лис од репу ши не па турим 
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изнад гла ве да не види Бого озго како се 
ја омр сик у петак. 

рес м ‘оста так, ресто (в.)’; кал др маш, 
капа ри са ти. 

реса ж 1. ‘про лећ ни цвет на лески, бре -
зи, ора ху’. – Зажу ће ле ресе на бре за ма до-
кле видиш оком; 2. ‘при род не кићан ке ис-
под вра та неког брав че та’. – Некол ко 
јаг ња ди има ду ресе, али и оно шаре но 
пра се има; ║ реси ца ж дем. – Oне реси це 
све попа да ле по аста лу. 

реса ти реса св ‘раз ви ти ресу и рас цве -
та ти се’. – Реса ли ора си не мож бити 
боље; ако не бид не каког мра за, биће ора -
са кол ко ош. 

ресто ‘раз ли ка, оста так’. – Еве ти сто -
ди на р ка, купи ми гас и мају, а за ресто 
узми тебе бол бо не. 

рећи рек нем / речем ‘каза ти’. – Вала, 
ако-ш да ти пра во рек нем, није она за 
ваше куће: мено е пове ре ти зна и добро 
су е раз ма зи ли.  – Боље не рећи, но реч не 
одр жа ти. – Шћео би нешто да ти речем, у 
чети ри ока. – Рекла е да ће доћи на сабор; 
изр. Реко па поре ко. 

рец ка ж ‘црти ца, беле шка, знак’. – 
Мети тамо још јед ну рец ку; ║ рец ки ца ж 
дем. – Неће бити про пас ако и забо ра ви -
мо коју рец ки цу. 

рецо пис м ‘рецепт за јела’. – Ја сам ти 
годи на ма ску пља ла рецо пи се за мешпајз. 

речи ште с ‘нека да шње реч но кори то’. 
– Идте с коњом на речи ште те накуп те 
облутака д-огра дим башчи цу с цвје ћом. 

реш ‘добро испе чен, пре пе чен’. – 
Испе ко Саво пра се, реш до коске. 

реше та ти -етам несв 1. ‘пре чи шћа ва -
ти зрне вље реше том’. – Ајде да реше та -
мо пасуљ кад је вако леп дан; 2. ‘про ве -
ра ва ти до сит ни ца’. – Кад су га уап си ли, 
реше та ли га целу ноћ све док није при -
зно и што јес и што није. 

решет ка ж ‘уна кр сно поста вље не 
метал не шип ке на про зо ру’. – Угра дио 
неке решет ке на про зо ре па му кућа личи, 

Боже про сти, на апса ну, није џабе каза но 
да се бре збо жник и сен ке свое пла ши. 

реше то с ‘посу да са жича ном мре жом 
на дну којом се одва ја зрно од пле ве и 
отпа да ка. –  Реше то Бож је, син ко мој, сије 
дан-ноћ. – Ми ста ри смо про шли сито и 
реше то. – Мишље ли њега д-упла ше с том 
њином казном, то ти је ко они што су шће -
ли д-упла ше меч ку с реше том. 

решма ж 1. ‘нарез, урез’. – Купи јо ми 
тајо дубо ке ципе ле с решма ма неће да се 
шљи га ју ни-лјек; 2. ж ‘укра сна чип ка на 
рубљу и чар ша ви ма’. – Покро ји ла сам 
чар ша ве, још само да уда рим решме (9); 
║ решман -а -о ‘укра шен решма ма’. – 
Испод сук ње вири ла јој је решма на под -
сук њи ца (9). 

рза ти рже несв ‘њишта ти’. – Кад су 
пасту ви опа зи ли коби лу путом, поче ше 
рза ти ко мани ти. – Рже Мио дра гов Вра -
њо ко Дамља нов зелен ко. 

риба нац -нца м ‘сит но исец кан кисе -
ли купус’. – Ста со нам риба нац за под ва -
рак. 

риба ти рибам несв ‘пра ти риба њем’. 
– Сва ки дан смо риба ли кар ли це пошто 
сали је мо млје ко. 

рива ти -ам несв ‘гура ти’. – Рива ли 
смо кола уз Стр же ви цу да кол ко било 
олак ша мо коњу. 

рига ти -гам несв ‘повра ћа ти’. – Напи -
ло се и поче ло да рига уз пут, оће црје ва 
да повра ти, а Дејо га поче задир ки ва ти па 
му вели, »а што пијеш кад ти шко ди, ко 
ће кући да те води«. 

ризи кант м ‘човек који вуче неиз ве -
сне поте зе, хазар дер’. – Он је бијо вели ки 
ризи кант, ја му скре нем пажњу јам пут, а 
он мене вели: чича, ризик капи тал; в. 
наси гур но. 

ризи ка ти  (не)св -ам ‘ризи ко ва ти, ићи 
на сре ћу у неки посао’. – Никад немо, бла -
го ђеду, да ризи каш, знаш да е каза но: у 
сре ћу се узда луд, а паме тан у Бога и свој 
труд. – Нећу да ризи кам, доста ми је ово 
што ми Бог дао. 
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рија ти рије несв ‘рити земљу њушком 
(о сви ња ма)’. – Рију сви ње по башчи, 
мора мо да им уда ри мо брњу шке; ║ рити 
ријем несв ‘и с т о ’ . – Ова наша крма ча 
више воли рити но не знам шта да јој дад -
неш. 

рика ж ‘огла ша ва ње гове да’. – Ако 
чуеш рику гове ди, знај ил су глад на, ил 
жед на ил се нешто дого ди ло, одма иди те 
виђи што ричу. 

рика ти риче несв ‘огла ша ва ти се, гла -
са ти се (о гове ди ма)’. – Виђ де што ричу 
гове да; ║ рик ну ти рик не св ‘огла си ти се 
риком’. – Мешчи ни да рик ну гове че; ║  
рика ње  с  – Кад чуеш рика ње, ома трчи 
у шта лу, виђи да се није отки но бик. 

рик та ти -ам несв ‘дово ди ти у ред, 
пре ва спи та ва ти. – Узо га Дра го под свое 
да га мено рик та јел код њега нема мр-
да ња. 

риља ти риљам несв ‘копа ти земљу 
ашо вом’. – За вино град се риља три аршо -
ва у-дуби ну, то ти је нај ма ње осам де сет 
сам ти ма. – Ćутра ћу да ти риљам башчи -
цу за лук и кое шта. 

риље ви на ж ‘земља обра ђе на ашо вом, 
риља њем’. – У риље ви ни не може ласно 
коров да се исти ћи. 

рин гла ж ‘прсте на сти део на плот ни 
шпо ре та’. – При ста ви лонац на пред ње 
рин гле с почет ка, а кад про ври, ти га вуц -
ни мено у крај (в. 118/5, стр. 676). 

рин та ти рин там несв ‘ради ти тешке 
посло ве. – Цели живот рин так ко ама лин 
и нико ми не рече ни вала; ║ рин та чи ти -
им несв в. рин та ти. – Сељак је осу ђен 
да  рин та чи  и  да  се на њега нико не 
окре не. 

рину ти -ем св ‘одгур ну ти’. – И нако 
љут, Кићо рину оне доми не ода се. 

рипа ж ‘комад сте не, вели ки камен’. – 
Ско тр ља ла се озго из рида вели чач ка рипа 
на пут, не мого смо да про ђе мо с воло ви -
ма док је не пре гу ра смо у крај с неким 
пали ја ма. 

рипа ти рипљем несв ‘кашља ти реско 
и про дор но, хри па ти’. – Мло го е назе бо, 
рипље, реко би има онај што га зову мага -
ре ћи кашаљ. 

рипи да ж ‘окру гла ико на са зра ка стим 
окви ром на шта пу’. – Кад су лити је по 
селу или кад се оби ла зи око цркве о цркве -
ној сла ви, носе се рипи де и бар ја ци. 

рипи ти  рипим св ‘ско чи ти изне на да’. 
– Кад је он рипи јо озго с оба ле, овај одма 
ушу ће, бија ше мањи од мако ва зрна; ║ 
рип ну ти -нем св ‘и с т о ’ . – Кад је рип но 
нако закр ва вље ниг очи ју, ми се трго смо 
и поче смо бежа ти. 

рита ж крпа, ста ра оде ћа. – Стал но е 
носи јо, сиро ма, неке изве шча ле и ицје па -
не рите. 
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рита ти се рита се несв ‘баца ти се зад -
њим нога ма’. – Чувај се од оног мага ре -
та, оће да се рита; ║ рит ну ти се -не(м) се 
св пре ма рита ти се. –  Коњу никад не 
при ла зи отпо за ди док му се не јавиш, мож 
да се пре па не, да се рит не, па да награ бу -
сиш.  

рка ж ‘рита, ста ра оде ћа’. – Ма немој -
де више гоми ла ти те рке, но пре бе ри: оно 
што ваља оста ви, оно што не ваља д-исје -
че мо и да изат ке мо крпа ре. – Скло ни, дје -
те, те рке, сра мо та е да буду рас то вржене 
вуди је по куј ни, а може и наи ћи неко. – 
Не знам ђе више нала зи оне рке те се обла -
чи ко да е убог. 

рка ти рчем несв ‘хрка ти’. – Мој Дра -
ган ан заспи, они час поч не да рче, нисам 
од њего вог рка ња могла ока да скло пим. 
– Кад заспи, Дра ган Рудо ња рче, чуе се 
на пушко мет. 

ркну ти -ем св ‘наба ца ти без реда, 
некон тро ли са но баци ти’. – Кад је уишо у 
авли ју и виђо да сви кућа ни  ćеде у ладу, 
он, нако зно јав и умо ран, ркну онај алат с 
раме на љући од шара на. – Како сте могли 
да то ркне те вако ко да сте расли у Цига -
ма ли; ║ ркта ти ркћем несв ‘наба ци ва ти 
без реда’. – Згод но сло ште та дрва, немој -
де те те то ркта ти брез-везе ко на мртву 
коби лу. – Немо де да то ркћеш брез-везе, 
него лепо сло жи ко човек. 

рло сан -сна -о ‘јак, сна жан’. – Пушти 
га, виш да е рло сан ко бик, само још да 
поч не бука ти. 

рмба ти -ам несв ‘ради ти тежак физич -
ки посао’. – Рмба смо цело про ле ће и љето, 
наи ђе овај облак, уда ри лед и све оде у 
бес тра га; ║ рмба чи ти -им св ‘и с т о ’ ; в. 
пар ни ца. 

рмба џи ја м ‘човек који ради тежак  
физич ки посао’. – Вељо Меч ка ти је бијо 
рмба џи ја, Бог да му душу про сти, ђе гођ 
је било нај те же, зову њега. 

рмпа ли ја м ‘сна га тор, који све пости -
же физич ком снагом`. – А он бија ше нако 

рмпа ли ја, мого е вола д-оба ли песни цом. 
роба робе ж ‘пред мет трго ви не, трго -

вач ки артикл’; в. неук, трак. 
роби ја ти -ијам несв ‘нала зи ти се на 

роби ји’. – Кад су Јово и Обрад роби ја ли, 
они су се тамо побра ти ми ли. 

роби ти робим несв ‘пле ни ти, насил -
но оти ма ти’. – Целог живо та е неког роби -
јо и ски до му с леђа, није поми шљо ни на 
глад на, ни на жед на, јок. 

робо ва ти робу ем несв ‘бити осу ђен 
на дуго го ди шњи затвор, роби ја ти’. – Бија -
ше Обрад осу ђен на два ес годи на па су га 
после шес годи на робо ва ња мне сти ра ли, 
ал су га стал но држа ли на ниша ну: ан 
Тито некуд вамо нами не, њега стр па ју у 
апс; изр. ~ пара ма  ‘мисли ти једи но о нов -
цу’. – Он ти је, пусник, робо во пара ма це-
лог вје ка. 

робу сан -сна -о ‘кру пан, сна жан’. – 
Рас круп њо се и дошо робу сан, јак ко меч ка. 

рова ри ти рова рим несв ‘пре ту ра ти по 
ства ри ма, тра жи ти нешто’. – Немо де да 
рова риш по том шиво ње ру него реци шта 
ти тре ба. 

ровит рови та -о ‘који се опо ра вља од 
боле сти’. – Немо де да се раз го ло пен диш, 
још си ти ровит, може запа ље ње да ти се 
повра ти очас; ~-о јај це ‘недо вољ но ску -
ва но јаје’. – Пој ди ово рови то јај це, то е 
мло го здра во. 

рог рога м 1. ‘кошта на изра сли на на 
гла ви неких сиса ра’. – Оног овна с нај ве -
ћим рого ви ма ћемо д-испе че мо кад пође -
мо у-сва то ве; 2. ‘коса гре да у кров ној кон -
струк ци ји (с вен ча ни це на сле ме)’. – Кад 
се дижу рого ви на гра ђе ви ну, ондак се 
мај сто ри ма даруе по кошу ља (в. 59/4, стр. 
264); изр. – Ако коза лаже, рог не лаже. – 
Про дае рог за свје ћу; ║ рошчић -ића дем. 
– Поче ли јаре ту да се пома ља ју рошчи -
ћи; ║ рогат рога та -о ‘који има рого ве’. – 
Не може, син ко, шукас с рога тим.   

рога ж 1. ‘овца са рого ви ма’. – Ону 
меде ни цу зака чи на рогу, она им је пред -
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вод ник: ђе она – све овце за њом; 2. ‘сва -
дљи ва жена’. – Она Рашо ва рога им пир -
ну у чор бу те рас ту ри кућу, то ти је оно: 
кад се нађе вила у чим није била. 

рого ба тан -тна -о ‘нескла дан, нака ра -
дан, ружан’. – Ма јесу они мај сто ри, ал, 
бра те, испа ла им та гра ђе ви на нека ко 
рого бат на. 

рогоз рого за м бот ‘бар ска биљ ка чији 
листо ви се кори сте за зап тив ку на дрве -
ним судо ви ма, Typha lati fo lia’. – Кад рогоз 
ста виш изме ђу дуга на каци, не бој се да 
ће да про ка не кап јед на.  

рого ња м 1. ‘који има рого ве’. – При -
пу шти мено тог рого њу у ота ву нек се 
добро напа се; 2. ‘онај који се пита, који 
одлу чу је, ста ре ши на куће’. – Кад уиђе у 
кућу рого ња, неста сва ђе.  

рого џа ж ‘дрво са пре кра ће ним огран -
ци ма (рого ви ма) за суше ње сена’. – Одок 
ја д-испо би јам рого џе, а ви за мном ђени -
те пола ко. 

рогу ље ж мн ‘дво кра ке или тро кра ке 
дрве не виле с дугом дршком који ма се 
диже сено, сла ма, сно по ви’. – Нико није 
умљо да зађе ри дрво поде сно за рогу ље 
ко Мла до мир, њему е то баста ло.  

рогу ша ж в. рога 2. – Она њего ва рогу -
ша сабај ле љута, реко би је пиша ла на 
копри ве. 

род рода м 1. ‘род би на, рођа ци’. – Тре -
ба се пази ти и с они ма кои ти нису ни род 
ни помо зи Бог, а јад но ти ш њима с кои -
ма смо велич ки род: наше бабе од два-

бра та ђеца; 2. ‘жени на род на кућа’. – Оти -
шла ми снај ка у-род, д-оби ђе оца и мај ку; 
║ родан род на -о ‘који рађа’. – Мло го им 
род на она њива крај Бели це; изр. ~ дрво 
‘дрво које плод доно си’. – Бла го ђеду, 
мораш зна ти да каме ње лети на род но 
дрво и да се за добри јем коњом пра ши на 
диже, зато е важни је Богу уго ди ти но људ ма. 

роди тељ м ‘непо сред ни пре дак, отац, 
мај ка’; само ра ни ~  ‘један роди тељ који 
бри не о деци’. – Она ти је сиро та и отац и 
мај ка, само ра на, бори се д-изве де ону неач 
на-пут. 

роди тељ ка ж ‘мај ка’. – Дра га роди -
тељ ко моја, овим писмом оћу да ти рек -
нем да се за кои месец при ми че крај моме 
роби ја њу па се надам да ће дра ги Бог дати 
да ти дођем за нашу крсну сла ву (10: 110). 

роди ти -им св 1. ‘сте ћи пород’. – Баба 
и ђедо у оном ваја ту роди ли и одга и ли 
десе то ро; 2. ‘доне ти плод (о биљ ци)’. – У 
башчи све роди ло на-љепо ту; ║ рађа ти 
рађа[м] несв пре ма роди ти; в. аршла ма, 
мед ник, кола ча ра.  

рођак м ‘бли зак срод ник, род’. – Сви 
смо ми у нашем џема ту рођа ци, сви смо 
од Сте ва на; ║ рођо -а м хип ‘рођак’. – 
Дођи, рођо, неке зго де да мало дива ни мо, 
раз ро ди смо се, бре, начи сто, виђа мо се 
само од сла ве до сла ве и о сара на ма, Боже 
про сти; в. има ти. 

рођа ка ж ‘срод ни ца, свој та’. – То ми 
рођа ка од ујка. 

рожња ча ж. `опна очне јабучице`. – 
Зака чи јо га во, бра не ћи се од мува, репом 
те му оште ти јо рожња чу, мало е вали ло 
д-оста не вали чан у-око.  

розе тла -етле ж 1. ‘укра сна и леко ви -
та биљ ка’. – Кад пра вим слат ко од шљи -
ва, ја некол ко листи ћа розе тле опе рем у 
топлој води па иг после турим у теглу са 
слат ким; 2. ‘укра сни дета љи на зиду гра -
ђе ви не, розе та’. – На свим нашим мана -
сти ри ма па и на спо ме њу су мај сто ри 
укле си ва ли розе тле. 
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рок та ти рок ће несв ‘огла ша ва ти се 
грок та њем’. – Рок ће крма ча, сигур но иште 
вепра. 

рома ж ‘аро ма, мирис и укус’. – Има -
ли ми некол ко гиџа тамља ни ке, од ње је 
гро жђе слат ко ко мед и има мло го згод ну 
рому.  

роми ња ти -иња несв ‘сла бо пада ти, 
роси ти’. – Кад смо нами ну ли с оне стра -
не  пла ни не,  поче  киша  да сипи и ро-
ми ња. 

ромо ри ти -им несв ‘тихо гово ри ти, 
шапу та ти’. – Нит ромо ри нит гово ри. 

рони ти1 -им ‘бур но, неу те шно пла ка -
ти’. – Кад је чула шта би ж-ђедом, поче 
да рони сузе, нисмо могли да е уте ши мо 

рони ти2 -им несв ‘гњу ри ти’. – Веле 
да доље на Мора ви, љети, омла ди на рони 
и пли ва пова здан. 

ропац роп ца м ‘аго ни ја, самрт ни хро -
пац’. – Кад је ђедо бијо на самр ти, без ма -
ло у роп цу, иско да зов не мо попа да му 
чита моли тву на иско ду душе.   

роса росе ж ‘капљи це кон ден зо ва не 
воде не паре које се ноћу услед захла ђе ња 
поја вљу ју на биљ ка ма’. – Запје ва ла баба 
уну ци Јани ону песму, »а што си се, Јано, 
росом оро си ла«. 

роспи ја ж ‘непо слу шна, сва дљи ва 
жена’. – То е бијо мла дић за при мер, ал 
откад га смо та она роспи ја ни оно дје те 
ни помо зи Боже. 

росу ља ж ‘сит на киша; изма гли ца’. –  
Поче да роми ња нека росу ља, само кол ко 
да нам раз гр ди пла ште ње. 

рпа ж ‘гоми ла, кама ра, хрпа’. – Сред 
авли је сто ји рпа некиг лома та ни ја ко да 
су у цига ма ли пора сли, а јок у карак тер -
ној и дома ћин ској кући. 

рса ти рсам несв ‘игра ти у колу’. – 
Пова та ше се у-коло, нако ћевли, и поче -
ше да рса ју, земља се тре се. 

рска ви ца ж ‘хрска ви ца’. – Рале је нај -
во љо да гло ђе ноги це од пече ног пра се та 
и рска ви цу. 

рска ти рскам несв ‘гла сно крц ка ти 
хра ну’. – Наша ђеца има ју, вала Богу, 
здра ве зубе па кад једу ора се ил љешни ке 
они рска ју ко пра си ћи. 

рт м ‘врста ловач ког пса, хрт’. – Нико 
од Миће Ради са вље вог није имо бољег 
рта.  – Виђи каког рта има, јачи је од кур -
ја ка. 

рте ни ца ж ‘кич ма’. – Додај де ми ту 
рте ни цу д-усо лим; ║ рте ња ча ж ‘кич ма’. 
– Кад искро ји мо пршу ту за сала му ру ми 
ону рте ња чу усо ли мо па потље оди ми мо 
и то кад бациш у купус ил пасуљ, дад не 
мло го згод ну рому. 

руби ти рубим несв ‘порав на ва ти мака -
за ма, пра ви ти поруб’. – Не може то да се 
руби згод но ако су тупе мака зе. 

руво с ‘дево јач ка спре ма, рухо’. – И 
пошље нам мој тата руво кое је био спре -
ми јо док сам још ђево ва ла. 

руга ти се ругам се несв ‘извр га ва ти 
руглу нечи је осо би не’. – Не пога ни нам 
изво ре, не бата љуј нам обо ре, не куко љи 
нам уćе ве, не сра мо ти нам оче ве, не ругај 
се све то ме пре да њу, не под сме вај се 
народ но ме  зна њу, не поми чи нам међе 
старе,  не  раз ва љуј  нам  све те  олта ре (8:  
26). 

ругло с ‘што је ружно и нака рад но’. – 
Некад је шко ла у Расов цу била за при мер 
има ла пар кић, риб њак, сва ку зго ду, а виђи 
сад до чега е дошла, ругло јед но. 

руго ба ж ‘грдо ба, нака за’. – Кад  би 
ружно ћа боље ла, та руго ба не би ни под -
не доче ка ла. 

руд руда -о ‘који има густу и гргу ра ву 
вуну’. – Про бра ла сам руде вуне д-опре -
дем и испле тем ђеци џем пер чи ће. 

руда ж ‘овца са крат ком густом и гргу -
ра вом вуном’. – Руде мое, каке сте ми 
лепе;  ║ руди ца ж ‘пре ди во, испре де на 
вуна’. – Кад се руди ца испре де, она се на 
мото ви лу намо та на кану ре и носи у боја -
џи ни цу. 
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руда ж а. ‘полу га на пред њем делу 
запре жних кола, уз коју се пре жу коњи, 
воло ви’. – Бид ни ста ло жљив, три пут мери 
па ćеци, никад не истр ча вај ко ждре бе 
пред руду (в. 51/2, стр. 249); изр. Лего на 
руду ‘при ста ти на нешто што се енер гич -
но одби ја ло’; б. ‘део ђер ма’ (в. 36/1, стр. 
136). 

рудеж ж ‘отпа дак од вуне при ваља -
њу сук на’. – Рудеж смо кори сти ли за нала -
га ње душе ка.  

руде ти се руди се несв ‘пока зи ва ти 
зна ке сазре ва ња’. – Бијо сам у-пољу: згод -
но се руди пше ни ца. 

руди на ж ‘пашњак, утри на’. – Угле -
дак ута ба не ста зе кроз пашња ке и шљи ви -
ке који ма са гра јом јуре ђаци у пре пу на 
школ ска дво ри шта, угле дак бела ста да како 
запа са ју, до коре на, руди не, нави ше, ка Тор -
ла ку (5: 187). 

руди ште с ‘руди на, пашњак за овце’. 
– Изне си овај кру шац соли горе на руди -
ште нек овце мало лижу. 

руд ња ча ж ‘врста печур ке’. – Руд ња -
ча ти расте у пољу маом по лива ди и мло -
го е згод на за јело кад се иćец ка с луком и 
испр жи у тига њу. 

ружа ж  1. ‘цвет кале мље ног шипур -
ка’. – А у авли ји, свуђ око ло поред про -
шћа су биле кале мље не руже сви ју боја; 
2. ‘кра ва са белом шаром’. – Ружа е води -
ла и тре ба да се оте ли очи Мла де на ца. 

рузма рин м бот ‘мири сна биљ ка 
Rosma ri nus offi ci na lis’. – Кад се роди 
мушко, те годи не се поса ди рузма рин у 
авли ји и кад ста ше за женид бу ш њим се 
ките сва то ви. 

руј руја -о ‘црвен’. – Он бијо руј ко 
вин ски чеп. – Има ди ја ше она џем пер рује 
бое, па е баба углед не ан се помо ли иза-
брда;  ║ руј ни руј на -о ‘црвен, румен’. – 
Туде се ми нај до смо меса овнуј ско га и 
напи смо вина руј но га. 

руевина ж ‘црве но вино’. – Диже 
чашу пуну руе ви не, окре те се дома ћи ну 

и наздра ви: Нек се јато тво је про ши ри, 
нека потомака тво иг буде ко на гори ли-
ста, да бла го че шћем сво им укра се земљу 
Срби ју, да у срци ма носе и чува ју веру 
ђедо ва сво иг  (7: 38). 

руило с ‘руме ни ло’. – Руи ло воћа 
испре ви ја ло гра не к земљи, чека вред не 
руке да га збе ру. – Она Рада се доће ра ла, 
нага ри ла веђе и тури ла руи ло на обра зе и 
усне. 

руити се -и се (не)св ‘црве не ти се’; в. 
закач ка. 

руј ко -а м ‘човек црве ног лица’. – Сре -
тиг јуче оног руј ка што сам га онда виђо 
код Јеро ти ја 

[рука] ж анат. – Вели он: ајде да се 
изми ри те, бла го мене, рука руци нисмо 
вуци; изр. из прве руке ‘директ но, без 
посред ни ка’. – Чуо сам, из прве руке, да 
ће да доне су таки закон по ком ћемо ми 
сеља ци нае ба ти ко жути мра ви; из руке у 
руку ‘лака жен ска, која мења мушкар це’. 
– Она ти је, пусни ца, ишла из руке у руку, 
мења ла мушкар це ко Цига нин коње, ш 
њом није само онај што е жури јо на воз; 
║ ручи ца ж дем од рука. – Пру жи баби 
ручи це, душо баби на; ║ руки ца ж 
‘и с т о ’ .  – Ене како руки цом чупа ђеду 
брко ве; ║ ручер да ж аугм од рука. – Кад 
га сти сну оним њего вим ручер да ма, ко 
мен ге ла ма, само што му очи нису иско -
чи ле; ║ руч ни -а -о ‘који се тиче руке, 
који се одно си на руку’ – Наба ви јо беше 
Мијо драг руч ни сат; изр. ~-и ђевер ‘нео -
же њен мла до же њин брат или рођак који 
пре у зи ма неве сту од њеног бра та или 
рођа ка’. – Руч ни ђевер пази мла ду ко очи 
у гла ви све до чина вен ча ња; ~-о тесте -
рен це ‘мала тесте ра’. – Пође ко ју сит ни -
чи цу мож да пре стружеш  и овим руч ним 
тесте рен це том, већу ствар бич ки јом, а грм 
у-шуми оба љу е мо попре ким тесте ре том; 
на брзу ~-у ‘нешто брзо ура ди ти’. – Ајде 
да сале ти мо и поку пи мо ово сје но на брзу 
руку, нешто голу ба одо нуд од Овча ра; на 
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~-е ‘пре да ти неком лич но у руке’. – Еве 
ти ово да дад неш тати, ал лич но њему на 
руке, ника ко друк чи је; на сво ју ~-у ‘твр -
до глав, сво је глав’. – Он ти је, нако, на 
сво ју руку; дићи руку на се ‘уби ти се, извр -
ши ти само у би ство’. – Весе ли Миле та 
диже руку на се, Бог да га про сти; ║ рукај -
ле прил ‘руч но’. – Земај ле није било ови -
јег маши на но се све ради ло рукај ле и све 
нам, вала Богу, ишло руке; ║ руч но прил 
‘из руке, руком’. – Нисмо ондак има ли 
сија че и кое шта но смо руч но раз ба ци ва -
ли ćеме. – Док није уве де на лек три ка и 
начи ње ни бан се ци, све смо руч но стру -
га ли.  

рук ну ти рук нем св ‘изне на да се огла -
си ти; нава ли ти, нагр ну ти’. – Ја идем нако 
пола ко путом, кад они рук ну ше иза врзи -
не пре да ме са мачу га ма и веле: ти си укро 
нашу сестру, а ја им велим: ако воли те да 
ви сестра бид не удо ви ца, рас па ли те. 

руко ват м ‘руч ка, руко хват на неком 
ала ту или пред ме ту за ноше ње’. – Сва ка 
алат ка има угла чан руко ват да ти лак ше 
бид не ради ти ш њом (в. 97/2, стр. 591). 

руко ва ти  се руку ем се ‘поздра ви ти 
се  пру жа њем руке’. – Кад се сре ти ше, 
руко ва ше се и за јунач ко упи та ше здра -
вље. 

руко вед ж ‘руко вет, коли чи на пожње -
ве ног жита која се може обу хва ти ти ша-
ком’. – Ништа љеп ше нема него кад ви-
диш нако пре пла ну ле ђевој ке са руко - 
ве ди ма пше ни це у нару чу. 

руко ве да ти  -ове дам несв ‘сла га ти 
пожње ве но стр но жито у руко ве ти’. – 
Ђевој ке и жене жњу и руко ве да ју а ми 
ску пи мо по некол ко руко ве ди и везу е мо у 
сно по ве; ║ руко ве да ње с ‘сла га ње пожње -
ве ног стр ног жита у руко ве ти’. 

руко во ди ти -ово дим несв ‘газдо ва ти, 
упра вља ти’. – Није ласно руко во ди ти ако 
ош то да радиш нако како тре ба. 

руко рад м ‘дело, оно што се ради 
рука ма, руко де ље’. – Свуј се познае Дми -

тров руко рад, сва ки његов спо мен кои је 
искле со је ко сли ка, да туриш руку на 
срце, не би мого касти кои је од ког љеп -
ши; в. каме но ре зац; ║ руко ра дан -дна -о 
‘вешт, спре тан за руч не посло ве, радо ве’. 
– Она е била руко рад на, над њом није 
има ло ђевој ке која би се ш њом рав ња ла. 

руко тво ри на ж ‘руч ни рад’. – Њези -
не руко тво ри не су и дањ да нас на гла су. 

руку ни ца ж ‘руко хват на коси шту, на 
плу гу’. – Знаш како е каза но: кад ува тиш 
за руку ни це на плу гу, не окре ћи се; тако 
и то: кад решиш нешто, не коле бај се (в. 
79/1, стр. 513). 

руља ж ‘маса, неу ре ђе на гру па људи, 
све ти на’. – Никад немо д-идеш за руљом, 
бла го ђеду, но у се и у свое кљу се. 

рума ти румам несв ‘јести с апе ти том’. 
– Ајде румај и не при чај, тре ба да растеш.  

румен ж ‘црве ни ло, руме ни ло’. – А 
њој бија ше румен уда ри ла у обра зе ко кад 
јабу ка кола ча ра узре ли па те мири сом 
мами да е убе реш.  

румен ка ж ‘кра ва црвен ка сте дла ке’. 
– Све су нам кра ве добре, ал је јед на 
румен ка нај мљеч ни ја. 

рун до -а м шаљ ‘човек густе ковр џа ве 
косе’. – Онај рун до ђедов пушти јо косу 
ко нека ђевој чи ца. 

руно с ‘вуна остри же на с овце’; изр. 
Којој овци руно сме та, нође нема ни овце 
ни руна; ║ рун ски -а -о ‘нешто што се 
одно си на руно’. – Тепи си у Дуп цу се тку 
од рун ске вуне (9).  

руња ж ‘маље, по гру ди ма, под пазу -
хом; стид не дла ке’. – Заков чај ту кошу -
љу, при кри те руње кол ко било; ║ руњав 
-а -о ‘дла кав, маљав‘. – Мар јан ти је бијо 
сав руњав ко меч ка. 

руња ви на ж ‘вуна од ква ли тет ног 
дела руна’. – Руња ви ну оста ви за ћили ме, 
а поња ве могу и од лоши је вуне (9). 

руњо -а м ‘изра зи то космат човек’. – 
Онај руњо Кићов баци јо око на Сла во ву 
ћер ку. 
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рупа ж ‘уду бље ње у земљи’. – Каки 
вам је ово пут, све рупа до рупе, ко да 
нико жив нема вође; ║ рупи ца ж дем од 
рупа. – И у малој рупи ци мош сло ми ти 
ногу; 2. ‘мали отвор на јед ној стра ни 
кошу ље кроз које се закоп ча ва ју дуг ми -
ћи’. – Оди да те нана нау чи д-опши ваш 
рупи це; ║ рупе ти на ж аугм од рупа – Упа -
де ми овца у ону рупе ти ну, једва е ижњек; 
║ руп ча га ж ‘и с т о ’ . – Нале ћек на ону 
руп ча гу на путу, умал се не пре вр то ше 
кола. 

рупи ти1 рупим св ‘изне на да упа сти, 
нахру пи ти’. – Бија ше се намра чи ло одо -
нуд од Овча ра, густи црни обла ци се спу -
шти ли, киша само што није рупи ла ко 
каки незван гос, а ми још нисмо потр па -
ли све крсти не.  

рупи ти2 рупим недв ‘копа ти рупе за  
воћ не сад ни це’. – Данас смо цели дан 
рупи ли, ćутра ћемо да сади мо шљи ве, ако 
Бог да. 

русвај м ‘метеж’. – Кад бану ше тру -
ба чи, наста де неви ђен русвај. 

рутав -а -о в. руњав. – Онај рута ви кад 
се још зане о бри ја ни, стро ба да т-ува ти, 
дошо ко међед. 

ручак руч ка м ‘дору чак (у пољу, на 
њиви)’. – Ручак се рад ни ци ма носи кад 
одју три тамо неђе око десет сати, потље 
око два сата носи мо ужи ну, а на вече ру 
рад ни ци дола зе нашој кући. – Кад је Сто -
јан ка одње ла рад ни ци ма ручак у Марин -
ко ви ну, она иг пита да л би воље ли да им 
вече ра бид не с медом, они радо сно веле 

да би, она ти ондај не одне се ужи ну те 
они до вече ре само што нису поцр ка ли 
глад ни; кад су дошли кући уве че, она им 
поста ви пуну шер пу пасу ља коју рад ни -
ци у слас пој ду; она вели каки је пасуљ, а 
они: сла ђи од меда; а она: па здо го во ри ли 
смо се да бид не с медом. 

руча ти ручам (не)св ‘доруч ко ва ти’; в. 
јабу чи ца; ║ руч ки ти -им несв дем (о 
деци)’; в. затро ши ти. 

ручи ти се ручим се св ‘зару чи ти се, 
вери ти се’. – Урош и Јана се ручи ли на 
Вас крс.  – Руке руче у лице се љубе. 

ручи ца ж ‘коли чи на коно пља них ста -
бљи ка изме ђу две шаке, две руко ве ти’. – 
Пове за не и обре за не ручи це сла жу се у 
мочи ло да се кисе ле (9). 

руч ка ж ‘руко хват на ала ту, посу ђу’. 
– Поче ла да ми кли ма руч ка на коси шту, 
морам да е нека ко пот кај лу ем (в. 55/2, стр. 
256). 

руч ко но ша м / ж ‘осо ба која носи ру-
чак рад ни ци ма у пољу (обич но мла да 
жена или девој ка)’. – Сви бија гу оглад -
ње ли па погле да ју еда ли руч ко но ше да 
бане; в. орач. 

рушан рушна -о ‘који је у црни ни, 
ожа ло шћен’. – Непи сан про пис је бијо кад 
неко умре да род би на обла чи црни ну и 
бид не се рушно тамо док се не пре ка ди  
годи шњи ца. 

ршум ршу ма м ‘лом, туча, сва ђа, пра -
вље ње хао са и нере да’. – Напи јо се и 
напра ви јо ршум нису могли да га обдр -
же, полу по по кава не.
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сабај ле прил ‘рано изју тра’. – Зато е 
пора ни ла сабај ле, да нами ри сто ку и пи-
љеж и д-опре ми Мио дра га д-иде том 
враж јем суду. 

саби ја ти саби јам несв ‘при ти ска ти’. –  
Баба е стал но гово ри ла: кад вра ћаш дуг, 
ондак сабје ну меру да вра тиш; ако позај -
миш шер пу бра шна, кад твое стиг не из 
воде ни це, извр шиш шер пу, па ондак уда -
риш некол ко пута о наћ вар да се бра шно 
саби је, па окла ги јом пре рав њаш и тако 
вра тиш; ~ кал др му ‘шета ти докон’. – 
Мешто д-узму каку алат ку да нешто при -
вр је де и да се кол ко тол ко овај де, јок, они 
саби ја ју кал др му доље, по Чач ку, лура ју -
ћи ко глу ве куч ке сва ки бого вет ни дан; ~ 
рого ве  ‘зау ста ви ти нечи ју обест’; ║ саби -
ти саби јем св. – Бијо е пови љо начи сто, 
ал му на овим избо ри ма саби ше рого ве, 
сад је виђо да е сва ка сила до-неко доба. 
– Није њему имо ко да саби је рого ве на 
вре ме, па се оси ли јо. 

саби ра ти саби рам несв ‘саку пља ти’. 
– Вика ше игу ман Саво: знаш ли, каже, 
чије има ње саби раш, знаш ли да ти је све 
то Бог дао?; ║ сабра ти сабе рем св. – Кад 
су се сва то ви сабра ли, дома ћин иг поздра -
ви и позва да се помо ле; ~ се ‘доћи себи 
од изне на ђе ња, узбу ђе ња’ – Весе ли Раде 
Чау ра чеко уну че више од десет годи на, 
кад су му јави ли да е доби јо уну ка, једва 
се сабро, веле да е од радо сти умро.   

сабор м ‘окуп, народ ни скуп’. – Оће ју 
д-иду на сабор, а ја велим: идте, ал се  здо -
го вор те ко ће од вас д-оста не да пушти 

сто ку. – Ми смо ти ишли на сабо ре за 
Ивањ дан у Стје ник, за Илин дан у Вичу, 
за Малу Госпо и ну у Гора чи ће, а за Про -
бра же ње у Као ну; ║ сабор чић -ића м дем. 
– Бијо неки сабор чић и тамо се сре ли.  

сабо ри са ти -шем несв ‘ићи на сабор’. 
– Ништа дру го и није ради јо него сабо ри -
со и луро по ваше ри ма и тако се обне ра дио. 

сави ја ти сави јам несв ‘мота ти, увр та -
ти’. – Сва шта ти се сави ја: и гиба ни ца, и 
сар ма, људи сави ја ју дуван, ђеца кука чом 
сави ја ју гра не да би дова ти ла воћ ку, чоба -
нин сави ја овце око себе, ал од све га нај -
ва жни је је ђецу сави ти за вре ме на да се 
не обне ра де јел знаш како су гово ри ли 
наши ста ри: млад се прут сави ја и вру ћо 
се гво жђе куе; ║ сави ти сави јем св. 1. 
‘уви ти, пре ви ти’. – Сави ову гра ну пола -
ко кука чом д-обе ре мо тре шње, само пази 
да е не сло миш; 2. ‘скре ну ти, зао кре ну -
ти’. – Кад дођеш до рас кр сни це, сави 
десно. 

сави ја ча ж ‘врста пите’. – Нај ви ше 
смо воље ли кад баба начи ни сави ја чу са 
доста јај ци и кај ма ка. 

саги ња ти (се) саги њем (се) несв ‘сави -
ја ти се надо ле’. – Роди ле шљи ве на љепо -
ту и гра не поче ле да им се саги њу до 
земље; ║ сагну ти се сагнем се св. – Кад 
јаше ћи идеш кроз вот њак, сагни се да не 
зака чиш за каку гра ну па да награ бу сиш; 
изр. ~ гла ву ‘поко ри ти се, поку њи ти се’. – 
Сагну ше гла ве ко неке стри не, што вика -
ли: сви јуна ци ником пони ко ше и у црну 
земљу поглед ну ше. 

С



сагна ти -ам св ‘сате ра ти’. – Кад иг 
саго ним у-тор, само иг ваб нем: прс-ојце, 
и њиг ете из они јег сто па; ║ саго ни ти 
саго ним несв пре ма сагна ти. – Оти шли 
људи у-пла ни ну, да саго не дрва. 

сагу би ти сагу бим св ‘изгу би ти’. – 
Знаш како е каза но: боље ти је сагу би ти 
гла ву, него сво ју огре ши ти душу. – Наш 
ђедо е гово ри јо да е боље часно умр је ти, 
но сра мот но живље ти и учи јо нас и кад је 
сагу бље на бит ка, није сагу бљен рат, никад 
не малак сај, не кло ни, но гла ву горе; изр. 
Добро не позна док га не-сагу би.  

сад / саде прил ‘сада’. – Док се знао 
ред и поре дак, мла ђи су пошто ва ли ста -
ри је и испу ња ва ли Закон Бож ји: поштуј 
оца и матер сво ју; саде, откад народ Бога 
забо ра ви, не зна се часног крста; в. сва ја, 
ђево ва ти, нали ва ти, посмр че; ║ саде нак 
/ саде на ке / сад нак прил ‘и с т о ’ . – Тако 
е било ондак, а сад нак, откад је ова голо -
гу зи ја дошла на влас, видиш и сам како е, 
ниси ћорав да не видиш; в. забру си ти, 
зао штри ти, једар, кар та ора чи ца, пер -
со на. 

садаљ ка ж ‘дрве ни клин за пра вље ње 
рупе у земљи у коју се ста вља сад ни ца 
повр ћа’. – И нама ђедо начи ни јо садаљ ке 
па нас баба нау чи ла да сади мо купус. 

сади ти садим несв ‘ста вља ти у земљу 
мла ду биљ ку’. – Сади ли смо вот ња ке и 
вино гра де, знаш како е каза но: ђе гој на-
ђеш згод но место ти дрво поса ди, а оно е 
бла го род но па ће да награ ди. 

садје ва ти садје вам несв пре ма сађе -
ну ти. – Иде мо и ми да им помо же мо 
садје ва ти рого џе пасу ља; ║ сађе ну ти -нем 
св ‘саде ну ти сто го ве, обез бе ди ти сено за 
зиму’. – Овог љета смо сађе ну ли седам 
сје на, биће, ако Бог да, и мено ота ве. 

сажа ли ти се сажа лим се св ‘сми ло ва -
ти се. – Кад је виђо кака га е нево ља сна -
шла, сажа ли јо се на њега и све му опро -
сти јо; ║ сажа ље ва ти -аље вам несв, об. у 
изр. сажа ље вам слу чај ‘изја ва сау че шћа’. 

– Ја се ш њим изљу бик и велим му: Сажа -
ље вам слу чај, побра ти ме, а он заку ка кол -
ко га грло носи. 

саже ћи  саже же св ‘саго ре ти, запа ли -
ти’. – Баци то под казан те саже жи; ~  ће 
иг огањ ‘оти ћи ће у пакао’. – Како раде 
нако ће им и бити, дај Боже да иг не саже -
же огањ кад дође суд њи дан.  

сажи вље ти се -им се ‘сло жи ти се, 
лепо уре ди ти зајед нич ки живот’. – Вала 
Богу све је нај по тље згод но испа ло: син 
и снаа ми се сажи вље ли не може љеп ше 
бити, ко да су пора сли у истој кући. 

сазна ти -ам несв ‘дозна ти’. – Кад је 
сазно да се они љуба ви шу, напра ви заćе -
ду и ува ти иг на гоми ли. 

сазре ли ти -и[м] св ‘дозре ти, сазре ти’; 
в. видо вац, чир. 

сазу ти сазу ем св ‘ски ну ти обу ћу, изу -
ти се’. – Сазуј, тата, кон ду ре да иг опе -
рем; ~ се. – Кад сам дошо на-басам ке, ја 
се сазу ем да не уне сем бла то људ ма у-
кућу. 

сај ман сај ма на м ‘непр о хо дан терен’. 
– И ми ти те ноћи заба са мо у неки сај ман, 
ника ко  д-изи ђе мо  на пра ви пут; в. про -
ре да. 

сака ги ја ж ‘коњ ска болест, male us’. – 
Земај ле се деша ва ло да коњи обо ле од 
сака ги је, дале ко било, и она се мло го 
тешко лечи ла. 
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сакат сака та -о ‘инва ли дан, с оште ће -
ним рука ма и нога ма’. – И он, сиро ма, 
нако сакат, с оним њего вим шта ка ма дође 
кода нас и рад би бијо да помог не кол ко 
било. 

сакло ни ти сакло ним св ‘закло ни ти, 
одбра ни ти (од зла)’. – Боже, сачу вај, 
сакло ни и спа си. 

саков -ова ‘гор њи део град ске оде ће, 
сако’. – Ови наши кад су оти шли у те 
ђаво ље вабри ке, поба ца ли гуње и џем пе -

ре па поче ли да носе сако ве и дуз пан то -
ло не. 

сако вац -овца м ‘гво зде ни плуг са 
коли ци ма’. – Кад смо наба ви ли сако вац, 
онда е ора ње било дубље но рани је кад се 
ора ло рали цом. 

сала ж ‘слав ска соба, про сто ри ја за 
дочек гости ју’. – У сали ђе смо сла ви ли 
су сто ја ле ико не, нај љеп ши ћили ми и везе -
ни чар шо ви.   

сала би ња ти -ам св ‘сате ра ти’. – Сала -
би ња иг он у собу, ски не каиш и дрек не: 
говор те ко е укро! 

сала му ра ж ‘усо ље но месо или сла -
ни на које сто ји у соли пре димље ња’. – 
Ми у децем бру поćе чи мо, ондак  усо ли -
мо месо про пи сно и држи мо га у сала му -
ри два е стак дана, па га ондај тура мо у 
суша ру да се дими. 

салаш м ‘гра ђе ви на за сме штај и 
суше ње куку ру за у кли пу’. – Сва ка кућа 

е има ла салаш опле тен с пру шћом у који 
смо потље коми ша ња уба ци ва ли муру зе 
да се суше, па смо кру ни ли поме но кад 
затре ба  за пиљеж или сто ку ил за воде -
ни цу.  

сале ће ти -тим св пре ма сале та ти. – 
Он ти је ко гри ња: кад је сале ћо, није оду -
ста јо док му није дошла у кућу; ║ сале та -
ти сале ћем несв ‘обле та ти, оби гра ва ти око 
неког, заво ди ти, осва ја ти’. – Сва ки дан је 
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сале то  док није при ста ла да се уда за 
њега.  

сали ва ти сали вам св 1. ‘ски да ти кај -
мак с мле ка’. – Кад сали јем кај мак, ја он-
дак под мла чим млје ко, сипам мају и ту-
рим да се сири; 2. ‘исте ри ва ти страх 
баја њем (сали ва њем оло ва)’. – Кад се оно 

Сава испре па до, мора ли да му сали ва ју 
стра о ви цу; изр. ко сали ве но ‘добро, лепо, 
таман, по мери’. – Мло го ти лепа аљи на, 
сто ји ти ко сали ве на; ║ сали ти сали јем св 
пре ма сали ва ти. – Сали ла сам кај мак, ти 
под мла чи млје ко и тури мају; в. риба ти. 

сало с ‘масно мре жа сто тки во у утро -
би закла не живо ти ње’. – Сало смо топи -
ли за мас, а један део оста вља ли за сал чи -
ће; в. тишња. 

сало ми ти се сало ми(м) се св ‘изло ми -
ти се’. – Сало ми ле ми се гра не јабу ка, 
туга да т-ува ти, ко у оној што пје ва гу наше 
ђевој ке: вишњи чи ца род роди ла, од рода 
се сало ми ла. 

салу ти ра ти -ути рам (не)св ‘поздра ви -
ти по вој нич ки’. – Кад смо бива ли у вој -
сци па наи ђе мо спо ред ста ре ши не, оба ве -
зно салу ти ра мо. 

сал чић сал чи ћа м ‘колач од лисна тог 
теста са салом’. – Кад баба умје си сал чи -
ће па иг нафи луе пек ме зом и поспе шеће -
ром у прау, ми прсте д-изгри зе мо.  

сам у изр. само сам ‘сам, без ико га’. – 
И ја ти запу цам пре ко пла ни не, по оној 
помр чи ни само сам; ║ ~ сам ци јат ‘без ико -
га, без ичи је помо ћи’. – Неш ми веро ва ти 
да е он ону гра ђе ви ну спо ди го сам сам -
ци јат, ко мрав, миц по миц и напра ви; в. 
пуста ра. 

самар -ара м 1. ‘дрве но седло (на 
магар цу)’. – На коње се тура ло кожно 
седло ил ам, пра ви ли иг сара чи, а магар -
цу е сле до во самар, зато се каже кад неко 
наза дуе да е спао с коња на магар ца; изр. 
Док је леђа, биће и сама ра;  2. ‘сле ме као 
сеци ште кров них повр ши на’. – Покри смо 
нову кућу, вала Богу, оста ло још ćутра д-
узве ду уз маи је и да ста ве шље ме ња че на 
самар.  

самље ти саме љем св ‘завр ши ти мле -
ве ње’. – Ми смо рани је носи ли, о себе, 
Дра гу ти ну да саме ље мо, али кад је сушна 
годи на па ома ли воде, ћера ли смо чак у 
Ате ни цу у Дми три ћа воде ни цу.  

само ва ти саму ем несв ‘живе ти сам, у 
само ћи’. – Ђеца ми оти шла у бје ли свјет, 
јад на Босиљ ка умри је и ја ти сад саму ем 
ко онај калу ђер Рафа и ло горе нак на Јели -
ци, само што он дру гуе з Богом, а ја се 
бап ћем са сто јада, а ни сам не знам што. 

само ве за чи ца ж ‘маши на за жетву 
која одмах и везу је снопове`. – Сад ти 
само ве за чи ца одмје њуе и жете о це и вези -
јо це, а откад она прк ће по пољи ма, заму -
че песма жете лач ка. 

само во љан -љна -о ‘сво је глав, бан до -
глав, твр до глав’. – Ма то што е само во -
љан и  твр до глав ко мазга није добро, све 
ће то он иски ја ти на-нос у свое вре ме, ја 
ти кам; ║ само вољ но прил ‘на сво ју руку, 
сво је гла во’. – Нам ћо ри ше и ради само -
вољ но како он оће, а ја му велим:  дје те, 
паме тан се учи на туђим, а шашав на сво -
им гре шка ма, ал не вре ди, не бре нуе. 

само ни кли ца ж ‘само ни кла биљ ка’. 
– Остав де ту само ни кли цу, мо[же]ш је по-
тље неђе пре са ди ти. 
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само ти ња ж ‘само ћа, уса мље ност’. – 
Откад му умр је жена, уби га само ти ња. 

само ћа -оће ‘уса мље ност’. – Све би 
пуста ласно, ал уби ме ова несна само ћа. 

сам пас сам па са м ‘напа са ње сто ке без 
над зо ра’. – Земај ле смо изго ни ли овце и 
јало ви ње горе на џемат ске утри не у сам -
пас. 

сам са ра ж пеј ‘пас’. – Она Мија и ло ва 
сам са ра ми се нава ди ла те купи јај ца из 
гње зда. 

[сан] сна м. – Наму чио сам се ноћас: 
неће сан на очи; ║ сан сана -о ‘сањив’. – 
То е тако било, очи ју ми моиг, нисам била, 
што но кажу, ни сана ни пија на; ║ сањив 
сањи ва -о ‘неи спа ван, поспан, дре мљив’. 
– Сва ки дан дође на посо сањив, не може 
ласно да дође себе. 

сан да ла ж ‘плит ка кожна обу ћа са 
каи ши ма’. – Кад смо пошли на вашер, 
нешто Душан запо вје ди сестри му Олги, 
а она му кроз песму при го во ри: оћу, оћу, 
бра ле, купи ми сан да ле и, ствар но, он јој 
купи јо сан да ле; ║ сан да ли ца ж дем.  – 
Оди, душо баби на, да видиш каке ти је 
сан да ли це купи ла баба. 

сан дук сан ду ка м ‘дрве ни ков чег’. – 
Ми смо у ваја ту има ли сан дук и у њему 
смо држа ли сто е ће ства ри;  изр. мртвач -
ки ~ ‘дрве ни ков чег у коме се сахра њу је 
покој ник’. – Напра ви јо Микан покој ном 
Мури ци рас тов сан дук и крста чу ко сали -
ве ни; ║ сан ду че -ета  дем од сан дук – 

Оста ви те ђин ђу ве у оно мало сан ду че. ║ 
сан ду чић м ‘и с т о ’ .  – Да видиш каке 
сан ду чи ће про дае онај човек вамо на 
ваше ри шту, ваља ло би купи ти један за 
ђети ње књи ге; ║ сан ду чи на  м  аугм од 
сан дук. – Ову сан ду чи ну напо жижак, тре -
ба ло би га изго ре ти и начи ни ти нов, мено 
љеп ши. 

сан ду ча ра ж ‘кошни ца од даса ка, ђер -
зон ка’. – Земај ле су челе гае не у вршка -
ра ма, тек ско ро се пре шло на ове сан ду -
ча ре од ђеља не липо ви не.  

сан тим -има м ‘сто ти део метра, сан -
ти ме тар’; в. кор јен, сто жер, тал па. 

 сан трач м ‘огра да над буна ром’. – 
Они има ди ја гу бунар сред авли је с каме -
ним сан тра чом и вијо гла вом (в. 36/6, стр. 
136).  

сан џа да ж в. сар џа да. 
сање ти сане сем св ‘пре не ти нани же, 

спу сти ти’. – Једва жива сањек оне отку -
ва не кошу ље доље у поток да иг испе рем, 
а како ћу иг, пуста, изње ти нави ше, Бога 
питај. 

сањи вос -сти ж ‘поспа ност, нера са ње -
ност’. – Сањи вос је ко болес, човек није 
ни за шта кад га она обу зме, мало, мало 
па зје ва ко пеш. 

сап м ‘дршка, руко хват алат ке’. – Дође 
д-изви ди ствар па тра жи ђељ ку, с њего ве, 
бак сем, спао сап (в. 43/4, стр. 234).  

сапан ђе ла ж ‘невре ме, олу ја’. – Кад 
уда ри она сапан ђе ла, саста ви се небо и 
земља. 

сапе ти сап нем св ‘веза ти коно пац за 
врат и пред њу ногу коњи ма или гове ди -
ма’. – Сап ни кра ве да не брсте шљи ве; ║ 
сапи ња ти сапи њем несв пре ма сапе ти. – 
Немо иг зва ти, ене иг сапи њу сто ку. 

сапи сапи м мн ‘зад њи део коњ ских 
леђа с бути на ма’. – Ћеро е коња гало пом, 
све му на сапи изби ла пена. 

сапун -уна м ‘сред ство за купа ње или 
пра ње’; изр. уми ве ћи ~ ‘сапун за уми ва -
ње, купа ње’. ~ Купи један уми ве ћи сапун; 
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пере ћи ~ ‘сапун за пра ње рубља’. – Наши 
ста ри су од соде и масно ће пра ви ли пере -
ћи сапун; бри ја ћи ~ ‘сапун за бри ја ње’. – 
Неко ми скло ни бри ја ћи сапун; ║ сапу -
нић -ића м дем од сапун. – Узми  ми у 
дућа ну један бри ја ћи сапу нић; ║ сапун -
чић -ића м дем ‘мали сапун, изли зак, 
истро шен, изли зан кома дић сапу на’. – 
Осто вође само овај сапун чић.  

сапу на ти / сапу ња ти  -ам несв ‘трља -
ти сапу ном’. – Дуго га е сапу ња ла док 
није сав побе љо од сапу ни це.  

сапу ни ца  ж ‘пена која наста је трља -
њем сапу на по мокр ом телу или рубљу’. 
– Кад туриш бри ја ћи сапун у сапу ња ру с 
мало воде и чет ком за бри ја ње про тр љаш, 
напра ви се сапу ни ца с којом трљаш бра -
ду д-одмек не и ондак се обри јеш олај ле; 
в. сапу ња ра 2. 

сапу ња ра ж 1. ‘сла ни на у којој нема 
меса ни жили це’. – Ижње нам неке сапу -
ња ре и црног лука, те се ми уз ону раки ју 
зало жи смо да нас не ува ти; 2. ‘мала посу -
да за пра вље ње сапу ни це за бри ја ње’; в. 
сапу ни ца. 

сара ж ‘део чизме изнад сто па ла’. – 
Бија гу му саре на они јем кожним чизма -
ма извик са не па се ćак те на сун цу ко огле -
да ло.  

сара га ж ‘сит на сува риба’. – Нај во -
ље ли су гости о Нико људ не после руч ка 
да мезе вру ћу сара гу уз оно бањич ко вино. 

сара на ж ‘сахра на, погреб’. – Таку 
сара ну село не пам ти, тешки народ дошо 
у прат њу и четр нес попо ва, а уну чад 
пиште ко црви ћи. 

сара ни ти сара ним св ‘сахра ни ти, оба -
ви ти сахра ну’. – Сара ни ше весе лог оца 
Јова на у Ćени чи ћа гро бље, веле није дао 
вла ди ка да га сара не крај оне пећи не на 
Црној сте ни ђе је про во пре ко три јес годи -
на у посту и моли тви; ║ сара њи ва ти -
ањи вам / -ању ем несв пре ма сара ни ти. – 
Дошло вре ме да се на неким нашим гро -
бљи ма више неће има ти ко сара њи ва ти. 

сарач -ача м ‘мај стор који пра ви амо -
ве, седла и дру ге пред ме те од коже’. – Ри-
сто, Лалов отац, ти је бијо сарач и то на 
гла су; ║ сарач ки -а -о ‘који се одно си на 
сара ча’. – Ово ти је Ристов сарач ки при -
бор. 

сар ги ја ж ‘гру ба тка ни на за џако ве’. – 
Од оне сар ги је се шили џако ви, а вре ће 
су биле кострут не. 

сар ма ж ‘јело од кисе лог купу са, мле -
ве ног меса и пирин ча’. – Кад баба сави је 
сар му, она е тури украј шпо ре та да се дуго 
крч ка; ║ сар ми ца ж дем. – Пође ко ја 
напра ви оне сар ми це, мале, за два зало га -
ја, тре ба ти пе-шес за ручак, а пође ко ја 
вели ке, једва дви је да пој деш.  

сар џа да / сер џа да / сан џа да / срџа да 
ж ‘тешка гру бо тка на поња ва’. – Кад су 
мра зо ви вели ки, мај ка нас покри је пре ко 
поња ва сар џа да ма, а оно се изутра, види -
мо, на оним кра ји ћи ма од вуне ува ти ло 
иње. – Кад су вели ки мра зо ви, мај ка нас 
озго, пре ко ониг поња ва, покри је још и 
срџа дом; в. натка ти, ште на ра 2.  

саспе ти саспем св ‘доспе ти, пасти на 
ниске гра не’. – Ако си ти саспо да тра -
жиш помоћ од држа ве, код наке имо ви не, 
знај да смо про па ли диби дуз. 

саспе ти саспем св ‘доспе ти, пасти у 
невољу` – Кад је он саспо да нема ш чим 
да оба ви сла ву, знај да га е сти гла мај чи -
на кле тва. – Кад смо ми саспе ли дотле да 
нас Шва бе уче неким љуц ким пра ви ма, а 
кла ли нас у она два и бом бар до ва ли у 
овом пото њем рату, онда знај да е дошло 
ђаво ље вре ме. 

сасу ти саспем св 1. ‘изру чи ти нешто 
зрна сто, сит но или теч но у нека кав суд’. 
– Саспи, сине, бра шно из она два џака у 
наћ вар; 2. ‘поме ну ти мно го непри јат них 
поје ди но сти (у сва ђи). – Сасу му све по 
спи ску. 

сата на / сото на м ‘пали анђео, који се 
одмет нуо од Бога, ђаво’. – Узо га сата на 
под свое. – Од њиг је Бог дав но диго руке 
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кад је виђо да слу же сото ни; ║ сатан чи на 
м аугм пеј. – Она сатан чи на не мисли да 
се зуста ви док нас не сатре; ║ сата нин -а 
-о ‘који при па да сата ни, који се одно си 
на сата ну’. – Баци ту цигар чи ну из уста, 
зал не знаш да е то сата ни но кан ди ло; в. 
сми сли ти. 

сата ну ша ж ‘вешти ца, вра ча ра’. – Она 
сата ну ша јопет нешто вра ча ла око њине 
шта ле. 

сата ра ж ‘алат ка за сече ње меса’. – 
Наба ви јо сам на ваше ру сата ру, не може 
бити боља. 

сата раћ -аћа м ‘опа нак од ста рих ауто 
гума (по мај сто ру Мила ну Сата ри ћу -
Сата ри из Гора чи ћа)’. – Наба ви јо и Сава 
Сто ја но вић сата ра ће па кад, нако кру пан, 
иде путом, само шла ња. 

сата ри ти сата рим св ‘изгу би ти’. – Ти 
му, чове че, скре ћеш пажњу да не сата ри 
ства ри, а глав но му ниси реко да чува и 
не сата ри образ.   

сат ка ти сат кем св ‘иза тка ти’. – Сат -
ка ла сам ћери ма ћили ме, сад ћу нама д-
изат кем два у пару. 

сатр је ти / сатр ти сатрем св ‘уни шти -
ти’. – Мло ги су шће ли да нас сатру, ал им 
не даде Бог, зато е и каза но да човек снуе 
а Бог одлу чуе. – Шта си нава ли јо на ту 
ђецу с толи ким послом, видиш да ћеш да 
иг сатреш. 

сатру ли ти сатру ли(м) св ‘истру ну ти’. 
– Сатру ли ше нам ком пи ри, неће иг ове 
годи не нико сем да иг дад неш џабе. 

саће ра ти -ам св ‘сате ра ти’. – Једва ову 
несрет ну пила ди ју саће ра смо у коко шар. 

сач сача м ‘земља ни покло пац под 
којим се на огњи шту пече хлеб и сл’. – 
Кад се уме си љеб, ондај га тури мо у цре -
пу љу, покло пи мо сачом и запре те мо у 
жар.  

сач ма ж 1. у изр. сија ти на сач му 
‘сеја ти из руке, руком’. – Земај ле смо сви 
сија ли на сач му, потље смо копа чи ца ма 
бра зда ли па сија ли у бра зду, док не изми -
сли ше сијач; 2. ‘гми зла (в.)’. – Наго во ри -
јо га ђаво д-иде у-лов, није имо памет ни -
ја посла, те нае бо, зака чи ла га нечи ја 
гми зла те моро д-иде док то ру. 

сач ма ра ж ‘ловач ка пушка за сит ну 
дивљач и пти це, с мет ком пуње ним сач -
мом („гми зле“). – Ма та сач ма ра ти није 
нека, нема пушке без кара би на. 

сачу ва ти сачу вам св ‘одр жа ти, спа -
сти’. – Баста ло Милу ти ну Капла ру да 
комен ди ја, а пође ко ји пут подиг не поне -
ку шаљи ву здра ви цу, па јам пут о обе ти ни 
у Бре зо ви ца ма, наздра вља Мило ра ду, па 
кад би при-кра ју, вели: Дома ћи не, нек те 
сачу ва Бог пра зна џака, рђа ва орта ка и 
тје сна сока ка. 

саџак м ‘гво зде ни тро но жни ста лак за 
лон це на огњи шту’. – Рани је ти се тури 
вели ки земља ни лонац на саџак и ондак 
се кува пасуљ, ил ком пир, ил купус за 
целу задру гу. 

саџ га ти -ам св ‘дугом упо тре бом сатр -
ти, поде ра ти, поха ба ти’. – А и ово мено 
нас гема ља што е оста ло у селу није ни за 
шта, све то саџ га ло и изне мо ћа ло, нема 
ко раку д-иско па. 

сашап та ва ти се -апта вам се несв 
‘дого во ри ти се шапа том, кри шом’. – Ви-
дим ја да се нешто мува, нешто се ови 
дрма то ри сашап та ва ју, знао сам да се 
спре ма нека под ва ла. 

саште ђе ти -дим св ‘уште де ти’; в. 
зађе ра ва ти.  

сашу ће ти -утим св ‘пре ћу та ти неправ -
ду’. – Жар ко пла но у лицу, мешчи ни само 
што му крв није пото ча ла на обра зе, не 
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би он, наки каки је, дозво лио да му неко 
коман ди ра у њего вој авли ји, ни за каке 
паре, ал зна да е крив, и сашу ће (7: 71). 

свад ба ж ‘све ча ност пово дом скла па -
ња бра ка’. – Кад се жени јо мој брат Буди -
ша, била свад ба мушка, три дана (7: 212); 
║ свад бе ни -а -о ‘који се одно си на свад -
бу’. – Кода нас ти је свад бе ни оби чај да 
потље вен ча ња сва то ви дола зе мла до же -
њи ној кући и туј нак мла да нај пр во, при је 
но што уиђе у-кућу, баца сито на кров 
куће, ако сито оста не то е знак да ће мла -
да опста ти у тој кући, ако би пало, мла да 
г-изга зи да би опста ла, е ондак узи ма 
након че у нару че, то ти је нај мла ђи 
мушкар чић из мла до же њи не вами ли је, па 
га мла да окре не три-пут еда би мла ден ци 
има ли доста лепе и здра ве ђеце. 

свад бар -ара м ‘уче сник свад бе не све -
ча но сти из реда неве сти не  род би не’. – 
Бла го ча сти ва бра ћо и сестре, сва то ви и 
свад ба ри, нек да Бог да вам буду пуни 
амба ри, нека вас кр сли Господ ваш и мој, 
нис по шље на вас све ти бла го слов свој, на 
вас и на ваше часне домо ве, на ваше ћери 
и на ваше сино ве (7: 153); ║ свад бар ски -
а -о ‘који се тиче свад бе и свад ба ра’; изр. 
~-и купус ‘купус који се за свад бу спре ма 
у земља ном лон цу’. – Кад ашчи ја Јован 
наре ди свад бар ски купус, кат купу са, кат 
меса, кат сла ни не па све тако, сва то ви 
прсте д-изеду.  

свад бо ва ти -уем несв ‘уче ство ва ти на 
свад бе ном весе љу’. – Ондак ти се свад -
бо ва ло по три дана: први дан се иде у сва -
то ве за мла ду, ćутра дан сви сва то ви доче -
ку ју прве шчад и поде, а тре ћи дан је пра ви 
мерак, туј се једе пије и весе ли; ║ свад бо -
ва ње с . – Мло ги су рекли да свад бо ва ње 
почи ње у тај тре ћи дан.  

сва ди ти се сва дим се св ‘посва ђа ти 
се’. – Поџа ве ља ле се јетр о ве и ума ло да 
се сва де, ал наи ђе им све кр ва па им вели: 
ћери мое, зна те ви да е запо ви ђе но да 
љуби те јед ни дру ге и да зна де те, бла го 

мене, ђе нема мира, нема ни сре ће. – 
Густи ро Дра го па му сви ра чи пје ва ли ону: 
сва ди ли се орли и соко ли; ║ сва ђа ти се 
сва ђам се несв пре ма сва ди ти се. – Кад 
нема  с  ким,  он  се  сва ђа  са  самим 
собом   јел,  вели,  ту  буда лу   нај бо ље 
познае.   

[свађа] ж. – За сва ђу е потре би то двое. 
– Ништа грђе од сва ђе; ║ сва дљив сва -
дљи ва -о ‘раз дра жљив, љутит, напра сит’. 
– Неке јаде дошо сва дљив, ни с ким н-
уми је згод но, но мал-мал па се спо реч ка 
с кое ким, а потље кри ви цу при пи ше оном 
дру гом. – Боље је ćеђе ти у углу од кро ва 
него са  женом сва дљи вом у кући заед -
нич кој.  

сва ја ж в. сва сти ка. 
свак м ‘сестрин муж дру гој сестри 

(дру гим сестра ма)’. – Ово ти је Ружин 
свак, он ти је озго из Ерске и мло го е добар 
пин тор. 

сва кад прил ‘увек’. – Сва кад се зна ло 
ко ćеди у вр собре и ко коси, а ко воду 
носи.   

сва ли ти се сва лим се св ‘пасти, сру -
ши ти се’; в. бекрин ски. 

сва ри ти сва рим св в. узва ри ти. – Сва -
ри ла ви баба млјеч ка па заше ће ри ла и 
утро ши ла пога че. 

сва сти ка ж ‘жени на сестра’. – Дра гу -
ти но ви и Еми ли ни зето ви има ли по пет 
сва сти ка; ║ сва ја ж хип. – Дошла нам моја 
сва ја и ђеца се мло го обра до ва ла тет ки; ║ 
сва сти чин -а -о ‘који при па да сва сти ци’. 
– Дошла ми сва сти чи на ђеца и сада у 
авли ји дво стру ка гала ма.  

сва стић м ‘сва сти кин син’. – Мој сва -
стић оти шо у вој ску и тамо му дало чин 
десе та ра. 

сва сти чи на ж ‘сва сти ки на кћи’. – 
Ишли смо у Бре зо ви це да гла мо дом за 
моју сва сти чи ну.  

сват м ‘уче сник свад бе не све ча но сти 
с мла до же њи не стра не који иде по неве -
сту’. – Оби чај је да свад ба ри диг ну на 
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висо ку мот ку јабу ку и неће д-упу ште сва -
то ве у авли ју док ту јабу ку не ски ну гађа -
ју ћи из-пуша ка; ║ сва тов ски -а -о ‘који 
се тиче сва то ва, који се одно си на сва то -
ве’. – Нај љеп ше је кад поч не нат пје ва ва -
ње: туј се не зна која е од кое сва тов ске 
пје сме љеп ша; в. зави чај.  

сва шта ра ж жена која не бира парт -
не ре’. – Пушти ону сва шта ру ако Бога 
знаш, ш њом није био само онај ко није 
имо кад. 

сва шта рош м ‘човек склон све му оно -
ме од чега се честит укла ња’. – Он ти је 
сва шта рош, воли и да сла же и да се коц ка 
и д-облје ће око туђиг жена и сва шта. 

свед ни -е -а ‘исти, јед на ки’. – Сви су 
ми свед ни; ║ свед но прил ‘лепо, као не-
кад, мла да лач ки’. – Пје ва ђедо, ко и момак 
свед но. 

све жњић -ића м ‘мера која обу хва та 
више пове са ма’. – Пре двој повје сма у све -
жњи ће – да би зна ли коли ко иг има (9). 

све за ти све жем св ‘веза ти’. – Баба 
одве де кра ву да је све же навр лива де за 
јасен.  

све зна дар -ара м ‘све зна ли ца, који све 
зна’. – Баба е Јану зва ла сто ја да ра јел зна 
сто ти ну јада, а Јан ка све зна дар јел зна и 
на чим небо стои. 

све кар -кра м ‘муже вљев отац’. – Има -
ла сам све кра, бијо ми је бољи од рође -
ног оца. 

све кро ва ж ‘муже вље ва мај ка’. – Моја 
све кро ва е била мло го добра пла нин ка. 

све ро ва ти све ру ем св ‘пове ро ва ти’. – 
Он, поште ња чи на, све ро во жби ру и пове -
ри јо му и он момен тал но оти шо те га про -
ка зо; в. преврт[љив], ћаг[иц]а. 

свес -сти ж ‘свест’. – Одјам пут ми 
мрче свес и не знам шта би са мном, падок 
ко свје ћа; ║ све сан -сна -о ‘бити при све -
сти’. – Није он све сан шта ради, откад се 
оже ни јо – ко да му е свра ка попи ла мозак.   

све ти ти се све тим се несв ‘вра ћа ти 
истом мером, чини ти осве ту, одма зду’. – 

Никад немо, бла го ђеду, да се све тиш 
чове ку, но му при по мог ни ако мош; ако 
не мош, реци му лепу рјеч. 

све тло м елек трич но осве тле ње. – 
Пам тим кад су вење ри паље ни по Чач ку, 
док не уве до ше све тло. 

све тлос -сти ‘све тлост’ ж. – Учи ла нас 
баба да пева мо ону: дођи те узми те све -
тлос од непро ла зне све тло сти, вели то се 
пева у-цркви на Вас крс.  

све че ри  прил ‘уве че’; в. про че шља-
 ва ти. 

сви го ва ти -уем св ‘деља њем пре ци -
зно израв на ти боч не стра не даса ка које 
се лепље њем пове зу ју у јед ну цели ну’. – 
Саде има ју абрик те ре, дик то ве и кое ка ке 
маши не и сви гу ју гра ђу за трен ока, а 
земај ле си моро рен ди ћом ил рапо ном да 
сви гу еш оне боч не стра не, касти кан то ве 
даске, при је но што тут ка лиш и зале пиш 
јед ну уз-дру гу кад пра виш астал ил вра та 
и кое шта. 

свик ну ти свик нем св ‘навик ну ти, нау -
чи ти’. – Сви кла да пле те и везе ко ста ра 
ста ри ца, а јаком ће нае сен у шко лу; ║ сви -
ћи свик нем св ‘нави ћи’. – Или ја сви ко с 
нама коно да е рођен у нашој кући; и он 
ти је кода нас пре бо ра ви јо дви је годи не, 
кад су Мијо драг и Крсто мир шће ли да г-
уда ве; в. попли та ти. 

сви ла ж а. ‘сви лен ка сти део на врху 
пло да куку ру за’. – Бра да ва жито и само 
видиш сви лу како лелу ја на пове тар цу; б. 
‘упре ден конац сви ле не бубе, који се упо -
тре бља ва за тка ње  или шиве ње; тка ни на 
од сви ле ног кон ца’. – Ђевер ски пешки ри  
прот ки ва ни су сви лом. – Пред уда ју ђевој -
ке  су обла чи ле сви лу и кади ву (9); ║ сви -
лас -ста -о ‘мекан као сви ла’. – Е виђи, 
молим те, кака е овом ђете ту, не било му 
уро ка, коси ца сви ла ста. 

сви ња ж зоол ‘дома ћа живо ти ња Sus 
dome sti ca’. – Земај ле смо има ли по пуну 
башчу сви ња; ║ сви ње ћи -а -е  ‘који се 
тиче сви ња, који при па да сви ња ма’. – 
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Сви ње ће ђубре не ваља за башчи цу зато 
што е мло го кисе ло; ║ свињ че свињ че та 
‘сви ња’.  – Што се дуже рваш са свињ че -
том, све си каља ви ји; ║ свињ ски -а -о. – 
Виђи кол ко има свињ скиг тра го ва вуди -
је; ~-а  башча ‘про стор огра ђен за сви -
ње’. – У свињ ској башчи не мош да видиш 
ништа зеле но, ни јед ну једи ну трав ку, 
осим буни ке, њу неће да пип ну ко да се 
не ваља, ал чуди ме што сви ње неће д-
еду дињу па се каже »шта зна сви ња шта 
е диња«; ~-а куга ‘болест сви ња’. – Јед не 
годи не  наи ђе  свињ ска  куга  те   нас 
упро па сти: није оста ло јед но свињ че у 
џема ту. 

сви њац -њца м ‘гра ђе ви на за сме штај 
сви ња, обор’. – Очи сти сви њац и уба ци 
сла ме тамо ђе леже сви ње. – Шта сте то 
рас то вр зли по кући, ко у каком свињ цу? 

сви ње ти на ж ‘свињ ско месо’. – Ја не 
мани шем ни овче ти ни, ни гове ђи ни, ни 
ћуре ти ни ни коке ти ни, ал нај во лим сви -
ње ти ну, што вико Анто ни је: нема боље 
тице од пра си це. 

сви њо кољ -око ља м ‘кла ње сви ња, по-
сек’. – Чим кре ну мра зо ви, ваља оба ви ти 
сви њо кољ, ми обич но бије мо сви ње пот -
крај новем бра.  

сви ра ла ж ‘фру ла’. – Није он обда рен 
за шко лу, ко-но што није сва ко дрво за 
сви ра лу (а шко ла му је и била деве та рупа 
на сви ра ли); ║ сви рал че -ета дем. од сви -
ра ла. – Пева ше Мило сти ва: чувам овце у 
мало лива[д]че  / путом иде миле, сви ра у 
сви рал че; ║ сви ра ли ца ж дем. од сви ра -
ла. – Купи јо му чику на сви ра ли цу, ене га 
ћур ли че пова здан; в. ћур лик. 

[свирати] сви рам несв. – Сви ра ју 
штру мен ти, уве та да про би ју; ║ свир ну -
ти сви р нем св ‘огла си ти се сире ном’. – 
Никад, вели, очи ју ми моиг, није про шо 
да не свра ти, ника ко друк чи је, а ако нема 
кад да свр не, он сви р не оном сви ре ном 
на мото ру, а ова моја пашча ди ја нит свра -
ћа ју нит свир ка ју (7: 185); ║ сви р ка ти -

ам дем несв ‘и с т о ’ . – Сви р ка ли твој 
унук у оно сви рал че што си му купи јо 
лани; ║ сви ру ка ти  -ам дем несв ‘и с т о ’ . 
– Ене га сви ру ка код ова ца; ║ сви ру ца ти 
-ам несв дем ‘и с т о ’ . – Сви ру ца ју поме -
но у оне јер мо ни ке; ║ сви р ко ли ти -им 
несв дем ‘и с т о ’ .  – Чуеш ли како ти Ђоле 
свир ко ли у дво е ни це? 

сви рач -ача м ‘музи кант, који сви ра у 
инстру мен те’. – Бија гу ти ондак Мијо драг 
и Петр о ни је глав ни сви ра чи у јер мо ни ке. 

сви сну ти -нем св ‘изгу би ти сна гу или 
глас од умо ра или туге’. – Сви сну ла е 
весел ни ца од туге за сином и није се опо -
ра ви ла до кра ја живо та. 

сви та ж ‘све ча на прат ња вели ка ша’. 
– Кад је, веле, књаз наи шо ш њего вом сви -
том, иску пи јо се тешки народ да иг види.  

сви так свит ка м ‘смо ту љак, замо ту -
љак’. – Нешто она напи са на арти ји, сави 
е у сви так, веза кон чи ћом и даде ми да му 
одне сем, ал, вели, њему у-руке и немо 
нико дру ги да види.  

сви та ти сви ће несв ‘сва њи ва ти’; в. 
омр ца ти; ║ сви та ње с гл им ‘сва ну ће’; в. 
под ра ни ти, сент. 

сви тац сви ца м зоол ‘буба која се поја -
вљу је кад зри жито све тле ћи ноћу тре пе -
ра вом све тло шћу, Lampyris noc ti lu ca’. – 
Никад немо да се поне сеш, бла го ђеду, то 
није згод но да ти неко каже иза леђа: виђи 
га каки је, поди го нос, поно си се ко сви -
тац гузи цом. 

сви тла ти -ам св ‘зао ку пи ти, сале те -
ти’. – Они ти сви тла ше оне овце трком 
нани же у Башчи не. 

сви тли ти сви тлим св ‘сло жи ти сиро -
ве даске у обли ку тро у гла да се суше на 
про ма ји’. – Ајде да сви тли мо ове даске 
под трен да се суше. 

свје тли ти / свје тље ти свје тли несв 
‘све тле ти’. – Може ли се зна ти шта оно 
свје тли тамо увр Осо ја. 

свје ћа ж ‘све ћа’. – Не даде нам Бог 
поро да, оће да нам се исту ли слав ска свје -
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ћа, ал шта мош да радиш: Бож ја воља; 
слав ска ~ `свећа која се пали на дан сла ве 
са ико ни цом свеца` (в. 112/1, стр. 656); ║ 
све ћи ца ж дем. – Вика ше ђедо: кад 
умрем, сврат те пође кад на мој гроб те 
запал те све ћи цу и помен те ђеда. 

свлак м ‘змиј ска кошу љи ца’. – У 
Весел но ви ћа риду сам виђо некол ко свла -
ко ва, тре ба ђеци рећи, кад нуда иду, д-
отво ре четво ре очи. 

свод м ‘нешто што је све де но, ози да -
но на лук, луч но’. – Нама Дра ган Гузан 
ози до љеб ну вру ну на свод, испа ла ко 
сали ве на; ~ небе ски – Под небе ским сво -
дом нема таке неправ де, коно што е про -
гон овог пра вед ни ка; ║ свод но прил ‘не-
што што је ози да но на свод’. – Кад 
сла жеш камен у кре ча ну, сла жи га свод -
но, да бид не нако ко што се зида љеб на 
вру на.  

сво е глав -егла ва -о ‘који је на сво ју 
руку, твр до глав’. – Сво е гла во то, не мош 
га ни поће ра ти ни пове сти. 

сво е руч но прил ‘сво јом руком’. – Ову 
ђедо ву ћагу е пот пи со Краљ Петар Први 
сво е руч но, еве ти виђи, црно на бје ло. 

сво и на -ине ж ‘свој та, род би на’. – 
Вели ку сво и ну ми има мо зато што е ђед 
Вилип имо три не сто ро ђеце и кад би се 
сви њего ви иску пи ли, била би пуна ав-
ли ја.  

свој сво ја -е ‘који при па да субјек ту, 
који је неком бли зак’. – Глај свој посо и 
бид ни свој на свом; ~ човек ‘неза ви сан, 
достојанствен`. – Немо ником да се увла -
чиш у-дупе, бид ни свој човек, чувај образ, 
он нема цену, јел знаш како су наши ста -
ри гово ри ли: људи су густо поси ја ни, но 
рет ко ничу, зато е и каза но: ко гој може 
да бид не свој, нек не бид не туђи. – Пола -
ко, бла го мене, доћи ће то на ред, све у 
свое вре ме; ║ свој ски прил ‘на свој на-
чин’. – Знај добро да ћу се зау зе ти свој -
ски, ко за мое дје те. 

сво јак м ‘рођак’. – Оне дви је Рако ви -
ћа куће и Гиши ни уну ци су сво ја ци; в. 
одро ди ти се.  

сво ја та ти -ам несв ‘сма тра ти неко га 
сво јим и тако се пре ма њему одно си ти’. – 
Нешто ми се мло го они сво ја та ју, боја ти 
се да им не пук не тиква.  

свој ство с ‘род бин ска веза’. – Ми смо 
ти вели ко свој ство ш њима јел моја баба 
и њин ђед су од два-бра та ђеца.  

свој та ж ‘срод ник, рођак’. – Они се 
пазе и ко школ ски дру го ви и ко свој та; ║ 
свој тљив -а -о ‘који негу је род бин ске и 
при ја тељ ске одно се’. – Саво ти је свој -
тљив и џазбен ко нико наш. 

свраб м ‘кожна болест коју пра ти свр -
беж, шуга, sca bi es’. – При ми јо у шко ли 
неки враж ји свраб, про па де чешу ћи се;  
изр. Туђа рука свраб не чеше; ║ свра беж 
м ‘и с т о ’ . – Сна шо ме неки свра беж, док -
то ре, д-изви неш по мошни ца ма, морам да 
чешем, а жив ме срам пој де од чеља ди; в. 
дра па ти. 

свра ке љи ца ж зоол ‘пти ца из пор. 
вра на, свра ка, Pica cau da ta’. – Ува ти ла ми 
свра ке љи ца оно пир га во пиле, гром је 
гађо дабог да. – Ко да им је свра ке љи ца 
попи ла мозак; ║ свра чи ји -а -е ‘који се 
тиче свра ке’; в. ман ђи је.  

свра ке љи це ж мн ‘луч ни дело ви који 
спа ја ју зад њи трап кола са срча ни цом’. – 
Нашо Мла до мир јасeн, душу дао за свра -
ке љи це на коли ма (в. 51/6, стр. 251). 

свра ти ти свра тим св ‘изне на да доћи, 
наи ћи, поја ви ти се, бану ти’. – Ет, рођа че, 
про ла зи мо вуда, па свра ти смо да се види -
мо, сра мо та е да про ђе мо спо ред-куће, а 
да се не јави мо; ║ свра ћа ти свра ћам несв 
‘чешће наи ла зи ти’. – Поче сто е он свра -
ћо кода-нас кад гој се вра ћа одне кле. 

свр бље ти свр би несв ‘свр бе ти’. – Свр -
бље ло га мло го, није мого д-истр пи но се 
чешо.  

сврг ну ти -нем св ‘зба ци ти, ски ну ти’; 
в. зба ци ти;  ║  свр ћи сврг нем св ‘и с т о ’ . 
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– Нико га није мого свр ћи с вла сти сем 
Бога. 

свр дло с ‘руч на бур ги ја’. – Наба ви јо 
сам и мало и вели ко свр дло, тре ба то чо-
век д-има у-кући. – Ока чи дер та свр дле та 
тамо на зид поред ала та.  

свр за ж ‘неве шта, спо ра жена’. – Она 
се, јад ни ца, сме ла, а он јој вели: ајде, свр -
зо јед на. 

свр зи ва ти се свр зи вам се / свр зу ем 
несв ‘запи ња ти, сапи ња ти се о нешто’. – 
Кад одем тамо у кача ру, стал но се пуста 
свр зу ем за неку шедр њу; ║ свр сти се свр -
зем се ‘сапе ти се’. – Да се не свр зеш , тре -
ба д-имаш вењер ако т-ува ти мрак; в. љољ -
ну ти. 

свр ка ти свр чем св ‘поски да ти лишће 
про вла че њем пру та кроз затво ре ну шаку, 
в. врка ти’. – Он ти одло ми прут, свр ка 
оно лишће и изу да ра оба дво ји цу, неће им 
више пасти наум да се сва ђа ју. 

сву ђе прил ‘сву да, на сва ком месту’. – 
Води рачу на, сине, да се не отпа диш, знаш 
како кажу: сву ђе про ђи – сво јој кући дођи; 
║ сву ку ди је прил ‘и с т о ’ ; в. мотор, рав, 
утр је ти.  

сву ћи сву чем св 1. ‘ски ну ти оде ћу’. – 
Сву ци тај џем пер п-овој скап си; 2. ‘спу -
сти ти нешто вуку ћи низ брдо’. – Оно гра -
ње одо зго из рида сву ко смо вамо на ни же, 
тре ба ће на-јесен за пецид бу раки је; 3. 
‘пову ћи пре ма кра ју, поме ри ти’; уви ра ти 2. 

себе у изр. ‘за озна ча ва ње уда ље но -
сти’: ђе ~. – Идо смо ђе себе, Богу иза 
ногу, да му испро си мо ђевој ку; откад ~. 
– Откад себе се нисмо виђе ли, бре, рођо, 
раз ро ди смо се диби дуз; уп. и: ~ руке ‘не 
пипај то’. – Чуеш шта ти ка[же]м: себе 
руке, да не би има ли реч. 

себе вук м ‘руч на тесте ра’. – Оно руч -
но тесте ран це ђедо зове себе вук зато што 
струже само кад га вучеш вамо к себе, а 
кад га гураш напред оно не оćе ца ништа. 

себи ца ж ‘непре пе че на раки ја’. – Сту -
кок дв је-три  чаше себи це и некол ко 

стручака мла дог лука, кри шку сира и ре-
жањ сла ни не и одок сто ци. 

севап -апа м ‘милост, добро дело’. – 
Севап је помо ћи сиро ти њу, Бог ти то све 
накна ди, што вико ђедо: вазда даво и 
вазда те сре ћа пра ти ла; в. осе ва пи ти се; ║ 
севап но прил ‘мило сти во, бла го че сти во’; 
в. боле сник. 

севе рац -рца м ‘север ни ветар’. – Кад 
зими окре не севе рац, ондак миш и мач ка 
спа ва ју зај но. 

севи ти севим св ‘погре ши ти’. – Ија ко 
си  им реко, ништа севи јо ниси, јај ца ре 
су то.  

сев те с а. ‘сре ћан поче так неког посла, 
сеф те’. – Еве раз о ра смо у овој годи ни 
прву бра зду, то нам је на сев те; б. ‘први 
пазар који напра ви трго вац на почет ку 
дана’. – Ајд да ти купим на сев те, па нек 
ти дан бид не бери ће тан.  

сев те и са ти -шем (не)св ‘напра ви ти 
успе шан први пазар’. – Изгле да, ком ши -
ја, да сам ти јутрос ја сев те и со. 

сев те џи ја м ‘први јутар њи купац у 
рад њи’. – Јутр ос ми бијо сев те џи ја Милој -
ко, баш ми је батли, цео дан ми ишо посо 
ко по лоју.  

седе вак -евка м ‘дуг ме, пуце’. – Отпо 
ми седе вак с дола ми це, виђ де нека ко ми 
при ши дру ги каки било ако немаш исти.  

седла ти -ам несв ‘ста вља ти седло на 
коња’. – Ене га тамо: седла Зека на и спре ма 
се д-иде у Губе рев це.  

седло с ‘седи ште на коњ ским леђи ма 
на коме седи коња ник’. – А Ристо сарач 
му начи ни јо седло, не може боље бити.  

сед ми ца ж 1. ‘неде ља дана’. – Иду ће 
сед ми це ђаци пола зе у-шко лу; 2.  ‘сед мо -
днев ни помен’. – У субо ту ћемо чику ни 
да пре ка ди мо сед ми цу; 3. ’нешто дебљи -
не седам цем ти ме та ра’. – Д-истру же мо на 
брв на ове труп це, само не знам да л д-
иде мо на сед ми цу ил на осми цу. 

сеиз сеи за м ‘послу шник, слу га’. – Он 
је имо сеи за и није га одва јо од свое ђеце. 
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села ра ж ‘жена која ски та по селу и 
раз но си абро ве’. – Љепо са ва ти је глав на 
абро но ша, пра ва села ра, само иде по селу 
од-куће до-куће те води абро ве. 

селен драв -а -о ‘лош, неро дан, непо -
го дан за обра ду’. – Јес вели ка њива, ал 
селен дра ва, мука да се наму чиш. 

сели ште с ‘место где је нека да било 
село’. – Ко што ти место ђе је некад бијо 
вино град зову вино гра ди на, ђе је била 
кућа – куће ри на, тако ти место ђе је некад 
било село па опу шће ло зову сели ште.  

село с ‘рурал но, сео ско насе ље’. – 
Кол ко села ноли ко аде та; ║ сел це / сео це. 
– Сва ком је њего во сел це нај љеп ше; ║ сел -
ски / сео ски ‘који при па да селу’. – Оте -
ше нам сел ске утри не. 

сељак -ака м ‘земљо рад ник, житељ 
села’. – Ми сеља ци смо ти ижње ли на 
леђи ма држа ву кад гој је загу шће ло, ми је 
снад би ли с љебом, месом, ш ђецом да 
гину и кад све завр ши мо, јопет нас нико 

не види ко усмр ђо сир. – Пре ко леђа 
нашиг сеља ка се све пре ло ма та ло; ║ сеља -
че -аче та дем. – Виђа ли ти оно мое сеља -
че како е обу ло кон ду ри це; ║ сеља чић -
ића м ‘и с т о ’ . – Наи ђо ше два сеља чи ћа 
кроз пијац, обу че ни ко цвет у лива ди;  ║ 
сеља чи на м пеј. – Вели она мене: шта ме 

гле даш, сеља чи но јед на, а ја њој не остак 
дужан: углед нук како ти она ствар вири 
из очи ју; ║ сељач ки -а о ‘који се тиче 
села, који се одно си на село’; изр. ~-а 
мука. – Нико ти не види нашу сељач ку 
муку, а сви од ње живе; ~-и живот. – Баба 
гово ри ла да е сељач ки живот вели чач ка 
мука за мено радо сти. 

сеља нин м ‘житељ села’. – Сви сеља -
ни тог дана пра зну ју. 

сељан ка ж ‘жена са села’. – Сељан ке 
су обдр жа ле овај народ раде ћи дано ноћ -
но и рађа ју ћи ђецу. – Знаш како пева ше 
онај: ништа љеп ше од наше сељан ке; ║ 
сељан чи ца ж дем – Нађи ти, бла го ђеду, 
неку рад ну сељан чи цу ако мислиш да бид -
неш дома ћин човек, немо да те нама ми 
нека варо шан ка па да се потље чешеш по 
гла ви; ║ сељан чу ра ж пеј. – Пушти ону 
сељан чу ру у бес тра га.  

семе ња ра ж ‘семен ска ста бљи ка коно -
пље’. – Оста ве се семе ња ре и потље оćе -
чеш оне вро ве; в. ćеме ња ча. 

сена би ја ж ‘сор та јабу ке’. – Кад се 
сена би ја уси ти, миром мири ше. 

сена дин ка ж ‘сор та јабу ке’. – Има ла 
е у Мили ће ви ћа јару зи виш оско ру ше, 
мло го добра сена дин ка јабу ка. 

сент об. у изр. на ~ / од сен та ‘отпри -
ли ке, по осе ћа ју, напа мет’. – Идо смо ми 
нако на сент пре ко лива да и њива и, да-
[вид]иш, потре ви смо.  – И ми ти завр ља -
мо те ноћи и нако од сен та кре не мо пре ко 
некиг њива и у сви та ње тек раза бе ре мо 
ђе смо. 

сења ра ж ‘про сто ри ја за чува ње сена, 
сењак’. – Поче ли пое ди ни људи да пра ве 
сења ре, натр па ју сје на пода-њу, нит ђену, 
нит увр шу ју, нит леме за ју, нит им оно 
кисне. 

сења ти -ам несв ‘чисти ти коња гуж-
вом сла ме или сена’. – Ене га у шта ли, 
оти шо да сења коње.  

сер без прил ‘сло бод но, сигур но, без 
стра ха’. – Уиђе он сер без код начал ни ка 
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и вели му, у брк: докле ћете, каже, ви нас 
сеља ке да зеба ва те? 

[сестра] сестре ж. – Да ти при чам, се-
стро слат ка, кое су ме муке сна шле; ║ сеја 
ж хип ‘сестра’. – Снај ка  нађе ну ла пре зи -
ме зао ва ма на-љепо ту: сеја, сеи ца, сека, 
мило цве ће, дра го цве ће; ║ сеи ца ж дем. – 
Уда де се Циле, уда де се и сеи ца, ђеца 
неач ка, мато ри ње оста ри ло, те ти ја и 
Мило рад оста смо нео ко сни; ║ сека дем . 
– Немо тако, бла го ђеду, то е тво ја сека, 
ш њом да дје лиш све што има деш;  ║ селе 
ж ‘сестра од миља’. – Ајде, селе, са мном 
на вашер, да ти купим нову ношњу; ║ 
сестри ца ж хип. – Сестри ца е мене нај -
пре ча; ║ сестру ши на ж пеј. – Зами сли да 
му е сестру ши на узе ла део, а тетак 
Милен ка Кости ћа реко жени кад је доби -
ла позив д-иде у суд спо ра ди зао став шти -
ње која е оста ла иза Коло вог ђеда: ми 
јесмо у нема шти њи, ал ако узмеш бра ту 
јед но једи но зрно шиби це, не дола зи ми 
у-кућу; ║ сестрин ски -а -о ‘који се одно -
си на сестру, који при па да сестри’. – 
Сестрин ску љубав не може ништа да 
заме ни. 

сестрић м ‘сестрин син’. – И кад нас 
је углед но, ујко раши ри руке и вик ну: еве 
мене моиг сестри ћа, моиг Вои но ви ћа.  

сестри чи на ж ‘сестри на кћи’. – Доћи 
ће ми сестри чи на у неђе љу са ђуве ги јом, 
а доћи ће и моја сеја, њези на мај ка; ║ 
сестри чи ни ца ж дем; в. јаглу чић. 

сетва ж ‘сеја ње’. – Још кои дан па е 
вре ме за сетву, нешто ćеме на има мо, а 
нешто ћемо да при ку пи мо.  

сето ва ти -уем несв ‘саве то ва ти’. – 
Шаша вог није вај да сето ва ти, он ћера по 
свом.  

сиво ња м 1. ‘во сиве дла ке’. – Има ди -
ја гу ови Маној ло ви Гало њу и Сиво њу; 2. 
‘човек вели ке сна ге, а мале паме ти’. – 
Шта си навро, сиво њо један!? 

сига ж 1. ‘овца сиве вуне’. – Од Сиге 
кад уре диш вуну и испре деш, мож д-

испле теш џем пер без вар ба ња; 2. ‘врста 
каме на’. – Ова сига е лако рад на, ш-њом 
су Милош и отац му Миљој ко ози да ли 
спољ ње зидо ве од куће; ║ сигав -а -о 
‘сив’. – Од сви југ ова ца ова сига ва е нај -
бо ља, сва ке годи не се бли зни. – Испле ла 
им баба џем пе ре и чара пе од сига ве вуне. 

сигу ра ци ја ж ‘сигур ност’. – Ника ка 
ти он сигу ра ци ја није: све што обе ћа мош 
д-ока чиш мач ку о-реп, за њега ти важи 
оно што кажу »сигу ран ко врбов клин«. 

сиђе лац -лца м ‘човек који оста не нео -
же њен’. – Оста весе ли Раден ко сиђе лац, 
не даде му се да с-оже ни ника ко. 

сиђе ли ца ж ‘неу да та ста ри ја девој ка, 
усе де ли ца’. – Знаш како су наши ста ри 
гово ри ли: про би рач нађе оти рач; тако ти 
је ш њом, весел ни цом, било: има ла е при -
ли ка мло го згод ниг, ал роди те љи веле д-
иде све по реду, прво да с-уда ју ста ри је 
сестре и тако про ђо ше годи не, она оста 
сиђе ли ца, без куче та и маче та.    

сија ти -а несв ‘сја ти, све тле ти’. – Уда -
ри јо јој Дуле лек три чар сија ли цу пред ку-
ћом, сија јој по целу ноћ. 

сија ти1 сијем несв 1. ‘сеја ти, оба вља -
ти сетве не радо ве’. – Оно што сијеш оно 
ћеш потље и жње ти, а они што сију ветар 
жње ће олу ју; ║ сија ње с гл им ‘сетва’. – 
Ми смо већ све при пре ми ли за сија ње и 
чека мо само да се сушне земља.  

сија ти2 сијем  несв ‘про се ја ва ти (бра -
шно, песак)’. – Ене ти бабе у-кући, оста 
да сије бра шно. 

сијач -ача 1. ‘сејач, онај који сеје’. – 
Кад земај ле изи ђе сијач на-њиву да сије, 
он се окре не исто ку, пре кр сти се и каже: 
помо зи, Боже; 2. ‘маши на, напра ва за 
сетву’. – Док није било ови јег сија ча, сија -
ло се  из  руке и ондак ти над ујком 
Милин ком није има ло бољег сија ча, он 
кад  баци  ćеме,  ко  да  си сва ко зрно 
наме што. 

сијер ка ж ‘сор та кру шке’. – Имам ја 
горе у Ста ни ће ви ни, изнад коша ре, сјер -
ку кру шку, кој зна кол ко е ста ра. 
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сика ж в. сиса.   
сик та ти сик тим несв ‘гово ри ти гнев -

но, у љути ни’. – Кад ми бану смо, нако 
ћевли, поче да сик ти она њего ва ко-но 
љута гуја; вели: како вас није сра мо та да 
бру ка те шће ри кое су вам, аман, ста са ле 
за-уда ју. 

сила ж ‘сна га, моћ’. – Кад је укну ла 
одо нуд она сила, мисли ла сам да ће нас 
све пога зи ти; изр. ~ муке прил ‘мно го’. – 
Е, мое дје те, сила муке смо виђе ли док 
нисмо мено заку ћи ли; в. довје ка, зако ро -
ви ти, зама за ти. 

[силазити] -им несв. – Кад ђедо сила -
зи ја ше низ сту бе озго с тава на, с пршу ти -
цом у руци, нама пото чи вода на уста. 

сила џи ја м ‘силе џи ја, насил ник’. – 
Немо де ти д-изи гра ваш неког сила џи ју и 
да се истре саш вође на мом има њу да не 
би ради јо овај про штац.  

сил ди са ти -ше св ‘скли зну ти, иза ћи 
из прав ца, омак ну ти’. – Мало е вали ло да 
га ћуски јом поду ва тим и пре вр нем, ал ми 
ћуски ја сил ди са и онај се камен поно во 
вра ти у-рупу. 

сили ти се сили се несв 1. ‘лепо се раз -
ви ја ти, напре до ва ти (о усе ви ма)’. – Мало-
мало па маом обноћ пане киша, па се уćе -
ви силе и модре ко пла ни на; 2. ‘хва ли са ти 
се, напад но исти ца ти сво ју вред ност’. –  
Ко гој се сили јо није добро про шо јел је 
каза но да ће први бити послед њи, а 
послед њи први и још је каза но да ија ко 
сила Бога не моли – ни Бог силу не воли! 

син м ‘мушко дете’. – Доби јо Жељ ко 
сина; ║ син ко -а м хип, в. пора до ва ти се; 
║ син чић -ића м дем. – Има два син чи ћа 
и јед ну ћер ки цу; ║ син чи на м аугм. – Ово 
ти је Вен ћов син чи на; ║ сино вљев -овље -
ва -о ‘који при па да сину’. – Ово е за мене 
и мог бап ца довољ но, а ова нова кућа е 
сино вље ва, њиг има више, вала Богу, 
њима више и-тре ба; ║ синов ски -а -о ‘који 
при па да сину, који се одно си на сина’. – 
У овом ти јату имам и синов ске, и бра ске 

и ком шин ске ђеце и мене је Господ, сла -
ва му и вала на њего вом дару, свом том 
љепо том обда ри јо ║ синов ски прил ‘као 
син’. – Пази јо га е синов ски до зад њег 
часа и испра тио га како Бог милуе. 

син ге ри ца ж ‘мар ка шива ће маши не’. 
– Купи ли смо оба двје ма ћер ка ма уз руво 
и по син ге ри цу, то ти је ондак била нај бо -
ља маши на. 

сино вац -овца м ‘бра тов / деве ров 
син’. – Ста ри ђед Сре тен бијо беж ђе тан 
па покло ни јо има ње нашем пра ђе ду 
Мило ју,  њего вом  синов цу;  ║  синов чев 
-чева -о ‘који при па да синов цу’. – Ово ти 
је синов че ва ђевој ка. 

сино ви ца ж ‘бра то ва / деве ро ва кћи’. 
– Моја сино ви ца Ива на се уда ла за Мило -
ша Јова но вог; ║ сино ви чин -а -о ‘који 
при па да сино ви ци’. – Сино ви чин син 
пошо у-шко лу. 

синој прил ‘синоћ’. – Синој Јово кро -
за село про ђе; ║ синоћ ке прил ‘синоћ’. – 
Синоћ ке ти ја ćедим у авли ји, бија гу уца -
кли ле звје зде, па се ćетик кад смо били 
ђеца: изне се наш весе ли ђедо слам ња чу у 
авли ју и ми ш њим туј нак пол је же мо, а 
он нам при ча како е било кад је он бијо 
мали па вако са сво јим ђедом лежо у авли -
ји; ║ синоћ ни. – Боли га гла ва од синоћ -
ног бекријaња. 

сину ти синем св 1. ‘сев ну ти’. – Запје -
ва ше коса чи, јечи село: Сини оком, гара -
ва ђевој ко / сини оком да палим цига ру; 
2. ‘сун цем огре ја ти, оба сја ти’.  – Кад сине 
јар ко сун це с про ље ћа, све се радуе, и 
ђеца, и јаг њад и челе. 

син џир -ира м ‘ланац’. – Отки ну ло па-
шче син џир, трчи путом и чагр ља. 

сињи -а -е ‘пла ви ча сто сив’. – Кад сам 
оти шо за Аме ри ку, па гле дам оно море, 
ćетим се како е моја мај ка гово ри ла кад 
неко учи ни каки нева ља лук: дабог да ошо 
пре ко сињег мора; изр. ~-а кука ви ца  ‘црна 
кука ви ца’. – Оно што е за њиг рекла баба  
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Коса ра казуе да њиг дво и ца, Ристо и Тасо, 
нису обич не, но сиње кука ви це. 

сио ди ти сио дим несв ‘сила зи ти нани -
же, спу шта ти се с веће виси не’. – Кад смо 
с дрви ма сио ди ли нани же с пла ни не, пре -
ма Чач ку, испри ви ја мо вин то ве, чуе се 
шкри па папу чи ца, одје куе шума, ко да 
сви ра ју штру мен ти. 

сипи ти сипи несв ‘роси ти, роми ња -
ти’. – Кад је поче ла она киша да сипи, ми 
смо тек били на по пута. 

сипља ти сипљем ‘оте жа но диса ти, 
хри па ти, има ти сип њу’. – Има ла е она 
баба Ста мен ка неку валин ку, све је сиро -
та кад иде уз брдо сипља ла. 

сипљо -а м ‘човек који тешко и гла -
сно дише’. – Сипље весел ник, само глаш 
ка-ће да с-угу ши, а она рђа му вели: »шта 
е, сипљо сипљи ви«; он га, весел ник, само 
тужно поглед ну и ништа му не рече; ║ си-
пљав -а -о ‘који оте жа но дише, аст ма ти -
чан’. – Добри су му воло ви, ал му дешњак 
кадар мено сипљав; ║ сипљив сипљи ва -
о ‘и с т о ’ ; в. напред сипљо. 

сип ња ж ‘плућ на болест, аст ма’. – 
Добро се бори јо док га не сна ђе ова 
несрет на сип ња, сад не може ласно ништа 
да при вр је ди, па му кри вље но ишта; ║ 
сип ња ив -а -о ‘који има сип њу, сипљив, 
аст ма ти чан’. – Згод ни су му воло ви, ал 
ми левак нешто сумљив, ко да е мено сип -
ња ив. 

сир м ‘про из вод доби вен сире њем 
мле ка’. – Нећеш то од мене чути па да ти 
је сир ко кај мак; ║ сирац сир ца с дем хип; 
в. бра шно, чан че. 

сира ли ца ж ‘уре ђај на коме се цеди 
сурут ка од сира’. – Нико није умљо да 
напра ви љеп шу сира ли цу од Јеро ти ја, 
има ла е нога ре и горе пло чу ко неки ома -
њи астал чић на којој је укруг уду бљен 
олу чић у који се цје ди и вамо оти че у кан -
ту сурут ка, а уну тар тог олу чи ћа се тури 
груд ња ча са пот сир цом, озго се при ти сне 
кру гом и јед ним бје лут ком; в. груд ња ча. 

сири ти -им несв ‘пра ви ти сир’. – У 
њиној кући се зна ло ко е пла нин ка, њен 
посо е да музе кра ве, да  вари и сири и да 
води рачун о бје лом мрсу. 

сири ште с ‘теч ност у коју је ста вљен 
осу шен живо тињ ски желу дац као сред -
ство за сире ње’. – Земај ле смо суши ли, 
кад зако ље мо како брав че, желу дац и то 
потље жене кори сти ле ко сири ште. – Кад 
се зако ље теле ил јаг ње, ондак се очи сти 
сири ште, посо ли, надуе и тури у про мај -
ну суво ту два три месе ца, па се потље сит -
но иćе ца и тури  два е стак гра ма у два-
кила про ку ва не и ола ђе не сурут ке и 
додаш шаку соли, изме шаш и изру чиш у 
чис суд и два-три дана држиш у куј ни, 
после одне сеш ђе је лад но и кад ти тре ба, 
узи маш те с тиме сириш. 

сиров -ова -о ‘нео су шен, непро су шен’. 
– Немо те, ђецо, још почи ња ти с пла ште -
њом, сиро во е, упа ли ће се у пла шћу; изр. 
~-а сла ни на ‘сла ни на са тек закла ног 
свињ че та’. – Ону сиро ву сла ни ну добро 
усо ли мо и тако она одле жи у сала му ри, 
па е ондак качи мо горе висо ко изнад про -
че вља да се дими. 

сиро ви на -ине ж ‘при ми ти вац, нео те -
са нац’.  –  Ма  пушти  ону  нео те са ну 
сиро ви ну, ш њим не тре ба има ти ника ка 
посла. 

сиро ма -омаа м ‘сиро мах’. – Није џабе 
каза но да оно ме који попру жи сиро мау 
неће зава ли ти јел знаш како се каже: спо -
ра ди сиро ти ње и сун це гри је. – Кад ме 
течо Или ја и тета Ста ној ла нако доче ка -
ше, ондај сам пој мио што се оно каже 
»код бога та на глас, код сиро ма на час; ║ 
сиро ма шак -шка м ‘сиро ма шан добар чо-
век’. – Он ти је, сиро ма шак, нако вере ти -
зан, сва ком при тр чо да помо же кол ко е 
мого; в. сит.  

сиро ма шан -шна -о ‘сиро ма шан’.  – 
Јес сиро ма шан, ал је часан и тачан ко град. 

сиро ма шти ња ж ‘беда, оску ди ца, 
сиро ма штво’. – Који се сили, знај да ће 
му доћи сиро ма шти ња. 
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сиро та -оте ж ‘сиро ма шно неза шти -
ће но жен ско чеља де’. – Она, сиро та, нема 
ни куче та ни маче та.  

сиро тан -ана м ‘дечак без роди те ља’. 
– Севап је попру жи ти оним сиро та ни ма, 
они су, јад ни, жељ ни све га.  

сиро тан -тна -о ‘сиро ма шан, сла ба -
шан, неза шти ћен’. – Сиро тан су живот 
про жи ве ли, али ником нису ни воду 
натру ни ли; ║ сирот но прил ‘сиро тињ ски’. 
– Живе ли су сирот но, али на сво ју муку 
никад се нису пожа ли ли. 

сиро ти ња ж  ‘сла бог имов ног ста ња’. 
– Они су ти били вели ка сиро ти ња, ал су 
запе ли из пет ниг жила дан ноћ док нису 
заи ма ли.  

сиро ти ца ж ‘девој ка, девој чи ца без 
роди те ља’. – Не дао ти Господ да сиро ти -
цу уцвје лиш. 

сиро то ва ти сиро ту ем несв ‘живе ти у 
нема шти ни, сиро ти њи’. – Сиро то ва ли смо 
све док не при сти го ше ђеца, е потље се 
ковар ну смо, вала Богу. 

сиро че -оче та с ‘дете које је оста ло 
без роди те ља’. – Ал сиро чад при по мо ћи, 
то е вели ки севап, они јад ни нема ју зашти -
ту, знаш како се каже: најо се ко сиро че 
на заду шни це; ║ сиро чић -очи ћа м дем. – 
Наи ђе онај сиро чић и пита може л што да 
нам ура ди. 

сир ће сир ће та с ‘кисе ла теч ност за 
зим ни це и сала те’. – Ми смо стал но пра -
ви ли доста вин ског сир ће та, па смо пође -
ком покла ња ли поне ку вла шу, па јам пут 
Сто ја на вели: кад је џабе и сир ће је слат -
ко; изр. коси ти на ~-ету ‘стро го пости ти 
и у вре ме нај те жих посло ва’. – Ондак се, 
очи Петров да на, коси ло на сир ће ту. 

сир ће ту ша ж ‘вин ска, воћ на муши ца’. 
– Кад пре ви ре џибра, изнад каце видиш 
рој сир ће ту ша. – Ако-[ће]ш да знаш кое 
је пра во вино, сипај га у чашу, а тако и 
оно у кое сумљаш, па иг тури на отво рен 
про зор па ћеш виђе ти да сир ће ту ша иде 
на оно пра во, а на вештач ко јок. 

сиса ж анат ‘дој ка’. – Ако те про пу -
штим кроз-руке, ćети ћеш се кад си мај ку 
ујо за-сису; ║ сиси ца ж дем. – Мла дач на 
јој кра ва па јој сиси це нису веће но у овце; 
║ сика ж дем а. ‘и с т о ’ . – Са-ће њему 
мај ка да да сику, да се нару ца мај кин син -
чић; б. ‘кра ва која даје доста мле ка’.  – 
Лика јој тури по бучу ка меки ња, па узме 
чеша ги ју те је тима ри и све јој тепа: сико 
моја лепа; ║ сику ља ж ‘и с т о ’ . – Од ове 
сику ље ја музем коли ко од ове дви је; ║ 
сисе ти на ж аугм пеј ‘вели ка сиса’. – Раз -
др љи ла оне сисе ти не, ко да нико више 
сисе нема; ║ сисур да ж ‘и с т о ’ . – За наке 
сисур де сва ка е аљи на уска; ║ сису ри на 
ж ‘и с т о ’ . – Не може оне сису ри не да 
носи ласно, ал јој не сме та ју да лае.  

сисак сиска м ‘испуп че ни део тести је 
(налик на сису) на који се пије вода’. – 
Тести ја ти горе нак на вру има шири отвор 
кроз који се наси па вода и сисак на кои 
се пије (в. 97/1, стр. 591). 

сисан че -анче та с ‘мла дун че бра ва које 
још сиса’. – Нај сла ђе је кад се испе че мла -
до пра се, мено веће од сисан че та. 

сиса ти сисам несв ‘узи ма ти мле ко од 
мај ке сиса њем’. – Нашо он нама да про -
дае маглу, реко би смо ми сиса ли весла. 

сиса ча ж ‘жен ска осо ба мар кант ног 
попр сја’. – Ону сиса чу про зва ли Мила 
Сиса. 

сису ља ж в. сиса ча. –Кад заи гра она 
сису ља, све се дрма. 

сит сита -о ‘који није гла дан, нахра -
њен’. – Кад си нај здра ви, бла го ђеду, ćети 
се боле сног, кад си нај бо га ти, ćети се 
сиро ма шка, кад си нај си ти, ćети се глад -
ног. – Вика ше ујко: сит глад ном не-веруе. 
– Сва ми се сто ка згод но напа сла, ал нај -
си ти ја е Руј ка, шира но дуља. 

ситан сит на -о ‘мали’. – Сит на нам 
ђеца, мора мо да зап не мо, еда би иг изве -
ли на-пут; ~ шећер ‘фабрич ки пре ра ђен 
шећер у кри ста ли ма’. – Узми ми, за слат -
ко, пе-шес кила сит ног шеће ра и јед но 
кило коц ке д-има мо за послу же ње.  
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сит ни на  -ине ж ‘сит не гран чи це, 
љушчи це за пот па лу’; в. пот па ли ти. 

сит ни ти -им несв ‘чини ти да нешто 
поста не сит но’. – Да би се поси јо лук тре -
ба сит ни ти земљу да бид не ко меки ње. – 
Оде у дућан да сит ни паре, тре ба ђеци да 
дад не поне ки динар, а нема сит но. 

сит ни ца -ице ж в. мимо гред, нец; ║ 
сит ни чи ца ж дем; в. отац (Оци); ║ сит -
ни чав -а -о ‘ситан, ома њи’. – Јес нако 
сит ни чав, ал је вре дан и ота ра шан, нема 
му рав на; в. руч ни. 

сит ни чар м ‘који обра ћа пажњу на 
сит ни це, цепи дла ка’. – Он ти је сит ни чар, 
не зову га џабе пица и зла. 

сит њеж ж 1. ‘сит ни пло до ви’. – Идте, 
ђецо, те пошлам те онај сит њеж по ком -
пи ри шту што е осто иза рад ни ка, зау ва -
ри ца е да ску ва мо мећу сви ња ма; 2. ‘мала 
деца’. – Да ми би д-изве дем ову сит њеж 
на пут, па потље шта нам Бог да. 

сито с а. ‘напра ва за про се ја ва ње бра -
шна’. – Нова снај ка е с почет ка добра, ал 
тек ће се потље виђе ти кака ће да бид не, 
зато се и каже да ново сито о кли ну виси, 
а кад оста ри – у буџак пого ди;‘више 
решет ка стих дело ва врша ли це’. – На дре -
шу се потр па ју сита која одва ја ју пше ни -
цу од пље ве. 

ситу ва ци ја ж ‘ситу а ци ја, ста ње, при -
ли ке’. – Дошо сам ти у мло го тешку ситу -

ва ци ју: град ми уби јо љети ну, тата се раз -
бо ље, а порез пла ти јо нисам. 

сићи сиђем св ‘спу сти ти се надо ле’. – 
Потље рата реше наши да сиђу вамо до ље 
у-поље, доди ја ло им, веле, све вући нави -
ше у-брдо, и уćе ве и сје но и кое шта, 
лашње им вође све напод но гу, а озго сву -
чу само воће и дрва; изр. ~ с ума ‘полу де -
ти, обез у ми ти’. – Весе ли Мике та бија ше 
сишо с ума и умро е у неком дому ђе бора -
ве таки слу ча е ви. 

сићу шан сићу шна -о ‘сасвим мали’. – 
Бија ше Игру тин сићу шан, ал очко пе ран 
чове чић, вре ђо е за тро и цу; в. ома њи.  

сичан сича на м ‘јак отров’. – Ма не 
могу д-едем ни да пијем ништа, дође ми, 
Боже, про сти, д-узмем сича на, све се уро -
ти ло спро ћу мене. 

сјаг ња ‘која носи плод (о овци)’. – 
Сјаг ње све овце, вала Богу, види се да 
зачи њу. 

сјак ти ти (се) -и (се) несв ćак ти ти се; 
в. углан ца ти. 

сја ти ти се -имо се св ‘сабра ти се’. – 
Била вели ка сара на: сја ти јо се народ из 
целог села и мло го даљ њиг. 

сја ши ти -им св а. ‘сја ха ти, сићи с 
коња’. – Он сја ши с коња, наби дизгин на 
про шће  и оде буна ру те се уми и напи 
воде; б. ‘сићи, осло бо ди ти при ти ска’. – 
Сја ште већ јам пут с мое грба че, рад те 
нешто. – Ајде, бре, сја ши већ јед ном, до-
ста е било, еве вође, на вр гла ве си ми се 
попо. – Знаш  како е каза но: сја ши кур та 
д-узја ши мур та, а мешчи ни да што гођ се 
више мења ју, све су више исти.  

сје ва ти сје ва несв ‘сева ти’. – Нао бла -
чи се и поче да сјева одо нуд од Овча ра; ║ 
сјев ну ти сјев не св ‘бље сну ти, сев ну ти’. 
– Онај један бија ше обуо бакан џе, извик -
са не, реко би је пошо на сабор, кад пре -
кр шта ногу пре ко ноге, сјев не бло ке ја (7: 
113); ║ сје ва ње с ‘нагло и сна жно поја -
вљи ва ње све тло сти, муње’. – Одјед ном               
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се смра чи  и  поче  сје ва ње, да те стра 
ува ти. 

сјед сје да -о ‘беле косе, сед’. – Сјед 
ђедо, а оćе ђе ла и баба па иг згод но виђе -
ти: ко да су про бе а ра ли; ║ ćеду њав -уња -
ва -о ‘про сед’. – Не знам како би ти реко 
како изгле да: бија ше, нако, висок, ćеду -
њав, з-брко ви ма.  

сје но с ‘осу ше на тра ва као сточ на хра -
на’. – Жђе ну ли смо седам сје на. – Зго то -
ви ли смо сје но за-зиму, још да скр ди мо 
шаши ну кад обе ре мо жито па смо сто ку 
ота ро си ли; ║ сјен це с дем од сје но ‘мали 
стог саде ну тог сена’. – Ако испа не лепиг 
дана да поко си мо ота ву, могло би да се 
напа бир чи лепо сјен це. – Биће да се сађе -
ну два сјен ца. – Стр пу љи јо два-три сјен -
ца, нема шта да видиш, мен ко већа од 
рого џе и с тим мисли да чека зиму; ║ сјен -
ски -а -о ‘који се одно си на сено’; в. колац, 
ода пе ти; ║ ćени на ж пеј ‘рђа во, ста ро ко -
сно сено’. – Има још оне ćени не, ал није 
ни за шта. 

сје ра / сје ри на в. ćера. 
сју ри ти (се) сју рим (се) св  ‘стр ча ти 

низ брдо’. – Гле дам ја како ђеца сју ри ше 
овце низ брдо, очас посла. 

скај ма чи ти -им св ‘ски ну ти кај мак с 
мле ка’; в. уси ри ти. 

ска ка вац -авца м зоол ‘инсект из пор. 
Acri du dae’. – Веле да кад ска кав ци наи ђу 
у вели ким рое ви ма, опу сто ше уćе ве. 

ска ка ти ска чем несв пре ма ско чи ти. 
– Мом ци су ска ка ли изме ста или истр ке, 
па ко побе ди он тај дан не вра ћа овце, то 
и за њега раде побе ђе ни; ║ ска ку та ти ска -
ку ћем несв итер ‘поска ки ва ти’. – Шта то 
ска ку ћеш ко зекан ска ку тан; ║ скок ну ти 
скок нем св ‘брзо оти ћи по нешто’. – Скок -
ни де  часком до кача ре те ми доне си 
пијук; ║ ско чи ти ско чим св ‘ско ком про -
ме ни ти место’. – Никад, вели баба, немо 
рећи »оп« при је но што ско чиш. – Ско чи -
јо с поди не с вила ма и поју рио нави ше; 
изр. ска ка ти / ско чи ти у уста ‘пре ва ри -

ти, не одр жа ти реч’. – И никад немо себе 
да ска чеш у уста. 

ска ку тан -ана м ‘који стал но ска ку -
ће’; в. ска ку та ти. 

ска ла бу чи ти -им св ‘ску пи ти на брзи -
ну’. – Ајде, ђецо, да часком ска ла бу чи мо 
ово сје но, обла ча се од Овча ра, боја ти се 
да не уда ри киша. 

ска ла му ти ти -аму тим св ‘ура ди ти не-
што на брзи ну’. – Немо да ми ска ла му -
тиш то, него да ми згод но ура диш.  

ска ла мут ња ж ‘смут ња, хаос’. – Јој 
мене идо бо га, кад наста де ска ла мут ња, не 
зна ди ја ше се ко пије ко пла ћа, једва живу 
гла ву ишчу па смо из оне гун гу ле. 

ска ме ни ти се -им се св ‘пре стра ви -
ти’. – Кад је угле до да е бик наби јо на 
рого ве весе лог Дра га на Бог да но вог, он се 
ска ме ни јо, ни да мрд не, ни да бек не. 

ска ми ја ж ‘школ ска клу па’. – Кад је 
учи тељ уишо у учи јо ни цу и виђо Цве та 
да се испо на ска ми ју, ува ти јо га за уво, 
замал се није уне ре ди јо. 

скам чи ти -им св ‘при ку пи ти с тешком 
муком мало нов ца’. – Једва скам чи смо 
неку црка ви цу да пошље мо ђете ту у вој -
ску. 

ска ње ра ти се ска ње рам се несв ‘окле -
ва ти, нака њи ва ти се’. – Немој дер да се 
ска ње раш туј ваздан, него пој тај, кумим 
те Богом; ║ ска ње ра ње с. – За њино ска -
ње ра ње имо је ђедо добар лјек: при руци 
му бијо пру тић.  

ска па ва ти ска па вам несв пре ма ска -
па ти; в. жедан; ║ ска па ти -ам св ‘пре -
сви сну ти, црћи’. – Ска па смо од-рада, ако 
ми веру еш; в. омо ри на.  

скап са ж ‘жега’; в. лађан, сву ћи. 
ска ра бу џи ти ска ра бу џим св ‘ура ди ти 

нешто како било’. – Шта си то ска ра бу -
џи ла, да си нога ма ради ла, боље би испа -
ло и за таке је један ђедо гово ри јо: ако си 
ово ради ла рука ма – отпа ле ти до раме на, 
а ако си нога ма – позла ти ле ти се до гузи це. 
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ска ра дан -дна -о ‘непри сто јан, ска ре -
дан’. – Јес он нао чит, ал је, бра те, ска ра -
дан начи сто. 

ске ка ти ске кам св ‘потр па ти без реда’. 
– Шта сте ске ка ли оне сно по ве ко да су 
душман ски, што нисте згод но потр па ли 
у кама ру.  

скем ба ти скем бам св ‘згра би ти, шче -
па ти’. – Скем ба ли га доље у јару зи и 
шану ли му нешто ко вра на пиле ту, сад је 
мир ни од буби це. 

ске ре би чи ти -им св ‘ура ди ти аљка во, 
на брзи ну’. – Ма боље да није ни ради јо, 
него што е оно нако ске ре бе чи јо. 

ски ну ти ски нем св 1.а. ‘сазу ти се’. – 
Ски ни те каља ве чизме ти не пред-кућом; 
б. ‘рас ко мо ти ти се’. – Морам да ски нем 
џоку, вође ти згод но вру ћи на; 2. ‘дохва -
ти ти нешто што је на виси ни’. – Ски ни 
ми неку кошчи ну да турим у пасуљ; изр. 
~ с вра та  ‘ота ра си ти се нечег или неког, 
осло бо ди ти се’. – Само кад ски док с вра -
та суд и дво ка те, дале ко им лепа кућа; ~ 
гла ву ‘погу би ти’.– Ти су нам при ја те љи 
ски да ли гла ве кад гој им се ука за ла при -
ли ка. 

ски та ра ж / м ‘осо ба која се не задр -
жа ва у кући и не мисли о сво јим посло -
ви ма и оба ве за ма’; в. поту ца ти се. 

ски ча ти ски чи(м) несв ‘огла ша ва ти се 
ски ча њем’. – Утом се укље шти пра се у 
про шће и поче да ски чи те Мијо драг згу -
жва оне арти је у-џеп па отр ча у свињ ску 
башчу (7: 165). 

склад м ‘гра ни ца изме ђу две ју пар це -
ла’. – Изме ђу нашиг њива има склад који 
нико од нашиг никад није пип но. 

скле па ти -епам св ‘ура ди ти нешто 
како било, без уку са’. – Скле по му неки 
пел вер капи ју, није ни за свињ ску башчу, 
а јад но ти за дома ћин ску авли ју; в. крај -
ни ца. 

скле шит -еши та -о ‘одме рен, поде сан, 
таман како тре ба. – Еве ти ова коса, она 

ти  је  од седам  шака,  баш је нако скле -
ши та. 

скло ни ти -оним св ‘пома ћи, пре ме -
сти ти, сакри ти’. – Он скло ни нов ча ник, 
нико не зна ђе стои; изр. ~ гла ву ‘избе ћи 
опа сност’. – Ниси мого у оно вре ме ласно 
да неђе скло ниш гла ву; ║ скло нит скло -
ни та -о ‘закло њен, сме штен у заве три ни’; 
в. вршка ра. 

скло пи ти -опим св ‘саста ви ти нешто 
из дело ва’. – Замо ли, нано, ђеда да нам 
скло пи раз бој, вре ме је да тке мо, сра ди ли 
смо пољ ске посло ве; изр.~ уго вор ‘озва -
ни чи ти дого вор о купо ви ни’. – Ишли те 
скло пи ли уго вор о купо ви ни шуме; ~ очи 
‘умре ти’. – Те годи не моја весе ла мај ка 
скло пи очи и оде Богу на исти ну. 

скљо ка ти се -окам се св ‘сру ши ти се, 
пасти неспрет но’. – Стра ме да се не скљо -
ка озго с ноли ке виси не, не дај Боже, не 
би зјев но; в. водо де ри на. 

ско бе ља ти се -ељам се св ‘тешко сићи, 
ско тр ља ти се’. – Кад сам пре ска ко пре ко 
јару ге, горе на ке испод Сави не воде, 
уштук нем у ногу, једва се ско бе љак вамо -
до ље до-куће. 

ско бла ж ‘алат ка за дубе ње дрве та’. – 
Рас тру га смо тру пац низ дуж, па од оне јед -
не поло ви не Радо и ца Руж чић ско блом 
иско па кори то за сви ње, не мож бити 
боље. 

ско ва ти ску ем св ‘напра ви ти кова -
њем’. – Ско во ми Дра ган Пита зве кир за 
капи ју само таки. 

ско ви тла ти -итла(м) св ‘смо та ти и 
одне ти’. – Купо се весел ник на Мора ви, 
ско ви тло га брзак и нашли га после три 
дана. 

сков ча ти сков чам св 1. ‘закоп ча ти’. – 
Сков чај та дуг ме та, видиш како дува, 
назеп ћеш; 2. ‘схва ти ти, раз у ме ти’. – Све 
сам му реко ко рође ном ђете ту, ал није 
вре ђе ло: ил није шћео да ме послу ша ил 
није сков чо шта сам му реко.  
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ско зна ‘бре ме ни та (о кози)’. – И ова 
Бел ка нам је ско зна ија ко е мла да. 

ско ка ти ско кам св 1. ‘заби ти, зари ти’. 
– Каже да е он кад су му оте ли сестру, 
смо то нож и ско ко га Тур чи ну у леђа и 
ондак побе го вамо и туј се насе ли јо; 2. 
‘потро ши ти, про ћер да ти’. – Узо од пошта -
ра паре што е ђеду посло онај човек за 
јуне, напи јо се и пола ско ко у кава ни с 
оним бекри чи на ма. 

скок ну ти в. ска ка ти. 
скол је ва ти скол је вам несв  пре ма ско -

ли ти; в. деч кић; ║ ско ли ти ско лим св 
‘спо па сти, опко ли ти’. – Ско ли ли га са 
сви југ стра на и нема де куд, при ста де, 
тешка срца. – Ско ли јо е ко напас и она 
при ста де те оде за-њега. 

скон та ти -ам св ‘схва ти ти’. – Кад је 
скон то, виђе кол ко е сати, ал би доц кан, 
про шо воз. 

скон ча ти -ам св ‘упо ко ји ти се, умре -
ти’. –  Кад човек скон ча, он не носи на 
онај свјет ништа сем скр ште не руке и дела 
сво ја. – Кад је јад ни ђедо скон чо, дуго 
нисмо могли да свик не мо без њега, све 
смо погле да ли еда ли ће бану ти одне кле. 

ско ро прил 1.‘убр зо’; в. гро ну ти, повр -
ши ва ти, стел на; 2. ‘нај че шће, углав ном’; 
в. пати ти1; 3. ‘недав но’; в. позе ле ње ти, 
сан ду ча ра.  

ско руп м ‘млад кај мак’; в. кај мак.  
ско ру ши ти се ско ру ши се ‘пре тво ри -

ти се у кору’. – Ско ру ши ла се земља, 
упље ска ла е киша, бијо би севап опра ши -
ти башчо ван лук; в. зако ру ши ти (се). – 
Немо сад дира ти те каља ве пан то ло не, но 
иг ски ни и тури крај шпо ре та па кад се то 
бла то ско ру ши, ондак узми кочан ку ил 
дрпа ру чет ку те га ишчет кај и оно ће да 
спа не. 

скот м ‘рђа од чове ка, живо ти ња’. – 
Вика ше јад ни ђедо да е се ласно бори ти с 
чове ком, још лашње с јуна ком, ал је са 
ско том, каже, мло го тешко јел тај не бира 
сре ства; ║ ско ти ња м аугм. – То е ско ти -

ња  јед на  каког  мај ка роди ла није; в. 
одан ле. 

ско тр ља ти се -ам се св ‘кре та ти се 
котр ља њем’. – Кол ко су нева ља ли, они 
опу че тикву одо зго и она се ско тр ља нани -
же и кад је уда ри ла о-шљи ву, пукла у 
парам пар чад.  

ско ча њи ти се ско ча њим се ‘смр зну -
ти се, уко чи ти се од зиме или стра ха’. – 
Сви се бија гу ско ча њи ли од оне арла у џе 
и обу зе ла иг драт. 

скоч ка ж ‘точ кић помо ћу кога се лак -
ше  покре ћу нити  при изво ђе њу зева’. – 
Да ли ће бити један или два пара скоч ки, 
зави си од тога да ли се тке у дви је или у 
чети ри нити (9).  

скра си ти се скра сим се ‘сми ри ти се’. 
– Само луња ко глу ва куч ка, ника ко да се 
скра си на јед ном месту; ║ скра ша ва ти се 
-аша вам се несв пре ма скра си ти се; в. 
витла ти, укта ни ја. 

скра ти се скрам се ‘пасти с виси не и 
поло ми ти се’. – Скра ла се Миле ва Обра -
до ва с оне врлет не тре шње и изло ми ла се 
начи сто, једва е пре те кла, да не би Мило -
ја Баби ћа из-Виче, дав но би јој озе ле њо 
гроб. – Стра ме да не скцам с они јег вере -
ти зни јег сту ба. 

скра ти ти  скра тим св ‘учи ни ти кра -
ћим’. – Скра ти му те пан то ло не, ви[ди]ш 
да дова та ју до земље; ║ скра ћи ва ти -аћи -
вам / -аћу ем несв пре ма скра ти ти. – Ја 
му вичем да не скра ћуе држа ли цу на рогу -
ља ма, а он ме не послу ша и сад не мож д-
увр ши сје но.     

скр ди ти скр дим св ‘оба ви ти мно ге 
посло ве’. – Зими, кад уве че скр ди мо сто -
ку и вече ра мо, ондак ми жене иде мо на 
пре ло. 

скре са ти скре шем св 1. ‘посе ћи гра -
ње’. – Идте, ђецо, те скре ште гра ње спо -
ред пута, тре ба да вуче мо сје но, да не 
чеше, мло го ће да вали ра; 2. ‘рећи гла сно 
и оштро неко ме да сви чују’. – Он ти он-
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дак узме реч и скре ше им у брк све по 
реду.   

скри ти скри јем св ‘сакри ти’. – Он 
вешто скри јо буре с раки јом и они кад су 
врши ли пре трес нису нашли; ~ се. – Кад 
се завр ши јо рат, чет ни ци Нови це Цого ља 
се скри ју неђе по Љутој  кру шци, тек иг 
пова та ло вамо у-љето четрес шесте. 

скр ка ти се скр кам се св ‘пасти и 
повре ди ти се’. – Немој дер да се пењеш 
дале ко, видиш ли да е тре шња врлет на, 
да се не скр каш; ║ скр кен да ти се -ам се 
св ‘и с т о ’ . – Скр кен до се низ сту бе, мого 
е и-горе настра да ти; в. поту ца ти се 2. 

скр на ви ти скр на вим несв ‘бла ти ти, 
беш ча сти ти, нагр ђи ва ти’. – Видиш да ови 
издај ни ци скр на ве наше све ти ње. 

скр ња то ри ти -им св ‘једва нешто 
саста ви ти’. – Скр ња то ри ли смо гра ђе и 
ексе ра  да  начи ни мо  мено коша ре за 
овчи це.  

скро бу ља ж ‘гоја зна жена’. – Она 
Дими три је ва скро бу ља кад једе не зна 
кол ко јој је доста. 

скро жњак -ака м ‘камен који је по 
дужи ни јед нак шири ни зида у који је угра -
ђен’. – То ти је рипа коју исте шем д-има 
на кан то ви ма лица, она ти иде скроз-на-
скроз с овог, касти, спољ ног лица на оно 
она мо уну тар њо лице, па ако е зид, да ре-
чем, дебо метар, она е мора ла бити тол ко 
дугач ка и кад она скро зи ра и пове же спо -
ља шњи с уну тар њим зидом, то ти је веч -
на ствар и то ти је скро жњак, бла го мене.  

скро зи ра ти скро зи рам (не)св 1. ‘про -
те за ти се од јед но га до дру го га кра ја  не-
ког пред ме та’; в. скро жњак; 2. 
‘поглед(ив)ати неког испи ти вач ки’. – Он 
га кри шом, жми р ка ју ћи, скрoзира и оце -
ни да е добар човек. 

скроз-наскроз изр ‘у пот пу но сти, до 
кра ја’. – Није било нешто наро чи то ни 
при је рата, ал откад су ови здом ча ли влас, 
село и сеља ци су про па ли скроз-наскроз; 
в. пре мре жи ти, скро жњак. 

[скроман] -мна -о; в. лако мос.  
скром нос -сти ж ‘скром ност, при род -

но пона ша ње без над ме но сти’. – Знаш 
како су нас учи ли наши ста ри да бид не мо 
скром ни у пона ша њу, у гово ру, у обла че -
њу, у сва кој при ли ци, јел смо ство ре ни од 
земље. 

скр пи ти -им св ‘напра ви ти нешто 
мале вред но сти, сасвим скром но’. – Бија -
ше ондак порат но вре ме, оску да ци ја и 
нема шти ња, ал јопет, вала Богу, скр пи смо 
шта ли цу, запа ти смо сто чи цу и, миц-по-
миц, избо ри смо се нека ко. 

скр џу ма ти се -ам се св ‘сло ма та ти се, 
пре ту ри ти се’. – Ја му згод но рекок д-иде 
нао ко ло, јок, он оће да попре чи низ рид, 
те се скр џу ма и ицје па обу ћу.  

скр ши ти скр шим св ‘сло ми ти, пре ло -
ми ти’. – Она олу ја оно мад скр ши ла гра -
ње на воћу, тешку ште ту нам напра ви. 

ску ди јоц м ‘који куди, при ча неи сти -
не о неком, куди лац’. – Никад се ску ди -
јоц није усре ћи јо, све што е дру гом зла 
чињо, на њего ву гла ву се вра ти ло.  

ску ди ти -им св ‘про ши ри ти лажи о 
неком’. – До јуче га оки ва ли у звје зде, 
чим им је исти ну скре со у-очи, ску ди ше 
га да нико није смео ласно да се пита ш 
њим. – Тa е ђевој ка била за при мер и доли -
ко ва ла за њину кућу, ал нава ли ше пусте 
абро но ше те је ску ди ше.   

ску ку љи ти се / ску ку њи ти се ску ку -
љим / ску ку њим се св ‘згр чи ти се, поку -
њи ти се’. – Ску ку њио се Мијо драг, мањи 
од мако ва зрна; в. дићи.  

ску њи ти се ску њим се св ‘рас ту жи ти 
се, обо ри ти гла ву, поку њи ти се’. – Што 
си се ти ску њи јо, бла го баби, боли ли те 
што гођ? 

скуп м ‘вечер ња игран ка о обе ти ни на 
отво ре ном про сто ру’. – На Мали Спа сов -
дан смо уве че с гости ма изо ди ли на скуп 
горе на Вису ђе игра коло у шеснес. 

скуп ску па -о ‘што има висо ку цену. – 
Вика ше баба за њиг: ко иг, каже, не зна, 
ску по би иг пла ти јо.  
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ску пи ти (се) -им (се) св ‘при бра ти, 
сабра ти’. – Ску пи ли се с коца и с коноп -
ца. – Ску пи ли мено при ло га да начи ни мо 
зво на ру; ║ ску пља ти ску пљам несв пре -
ма ску пи ти. – Кад смо поже ли и пове за -
ли сно по ве, поче смо иг ску пља ти по пет -
нес да иг тајо и ђедо потр па ју у крсти не. 
– Јеве ри ца ску пља љешни ке у дупљу, 
спре ма зим ни цу. 

ску по ћа -оће ж ‘вре ме оску ди це кад 
нема нов ца да се купе основ не ства ри’. – 
Мло го е зор но било, наше сељач ке про -
из во де узи ма ју пошто-зашто, а вамо ску -
по ћа да не мош да купиш соли, гаса, обу -
ћу и оно нај ну жни је.  

ску ре са ти ску ре сам св ‘осла би ти, 
оста ри ти, побо ле ти’. – Глам оно мад на 
сара ни Миљој ку оне ста ри не, пам тим каке 
су то дели је људи били, сад ску ре са ли 
весел ни ци, једва габе ља ју. 

скут ску та м ‘пред њи део оде ће. – 
Испле ла сам ћер ци џем пер, а ску то ве јој 
иша ра ла. 

ску ћа ри ти се ску ћа рим се ‘мало се 
ску ћи ти’. – Бога ми се они згод но ску ћа -
ри ше: вре дан он, вред на му мла ди ца, раде 
ко мра ви ћи; ║ ску ћи ти -им св ‘заи ма ти, 
сте ћи’. –  Ласно е њему кад су му ску ћи -
ли ђедо ви, он само д-одр жа ва оно што е 
насле ди јо па е на коњу.  

скуц на  ‘бре ме ни та (о керу ши)’. – 
Јопет скуц на Жуја, не знам ку-ћу више 
ште над, а гро та ми да иг поба цам у по-
ток. 

скуч ни ца ж 1. ‘гру па паса који се боре 
око жен ке, »псе ћа свад ба«’. – Кад наи ђе 
скуч ни ца јур ца ју ћи за керу шом и поч ну 
да реже на тебе, ако немаш каки опла вак 
при руци, није ти свед но; 2. ‘жена којој 
дола зи више мушка ра ца’. – Откад је она 
дошла, напра ви од наке куће скуч ни цу. 

сла би на -ине  ж  анат  ‘боч ни  део 
тела изма ђу реба ра и куко ва, бок’. – Ма 
нешто  ме, ђецо, жига у сла би ну с ове 
стра не. 

сла бић -ића м ‘слаб, нео т по ран, стра -
шљив човек’. – Није чудо што е он сла -
бић и отац му е бијо пла шљив ко зец, њиг 
ти је Крле звао без му ди ћи. 

сла бо мо ћан -ћна -о ‘немо ћан’. – Сла -
бо моћ ни су они да нам затру ćеме, ија ко 
мисле да су сила, смет ну ли да е сва ка сила 
за вре ме на. 

сла ва ж ‘дан све ца заштит ни ка’. – 
Сла ву не доно си ни земља ни жена, она 
се од ота ца насле ђуе. – Наша сла ва е 
Никољ дан; ║ слав ски -а -о ‘који се одно -
си на сла ву’. – Нама ти је нај љеп ша слав -
ска соба, туј су ико не, кан ди ло, нај љеп -
ши ћили ми и кое шта; ~ -а свје ћа  ‘вошта на 
све ћа која гори на дан сла ве’. – Слав ску 
свје ћу смо укра ша ва ли ружом и ико ни -
цом све тог Нико ле; ~ -и колач ‘обред ни 
колач који сече и пре ли ва вином све ште -
ник, бес крв на жртва све цу коме је посве -
ће на сла ва и који је заштит ник сла ва ра и 
њего ве чеља ди’. – Слав ски колач смо зо-
ром носи ли у цркву.  

сла вар -ара м ‘који сла ви’. – Од ове 
годи не ће и мој син да бид не сла вар, дао 
сам му пола кола ча, оже ни јо се, вала Богу, 
и тре ба да сла ви сла ву.  

сла ви ти сла вим несв ‘све ча но обе ле -
жа ва ти крсну сла ву’. – Одвај ка да су наши 
ста ри сла ви ли Никољ дан. 

сла вуј -уја м зоол ‘пти ца пева чи ца 
Erit ha cus lusci nia’; в. про че вље; ║ сла ву -

јак -јка м дем ‘и с т о ’ . – Вика ше маја 
Сто јан ка: кад гој сла вуј ци ушу те, ондак 
заграк ћу вра не. 

сла га ти сла жем несв ‘пажљи во поста -
вља ти јед но на дру го’. – Иćе кли дрва па 
иг сад сла жу под трен; ~ се ‘живе ти у сло -
зи’. – Жеља сва ког дома ћи на била је да 
му се чељад сла жу ко љеб и со; ║ сло жи -
ти сло жим св пре ма сла га ти. – Сло жи му 
све по спи ску. 

сла га ти сла жем св ‘рећи неи сти ну’. – 
Тако ти он сла га и не треп ну, не зна, јад -
ник, да су у лажи крат ке ноге. 
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сла дак -тка -о 1. ‘који у себи има 
сласт’. – Ова ти кава слат ка, боље да си 
ми доње ла шер бе. – Ове годи не су лубе -
ни це нај сла ђе откад тувим; 2. ‘сим па ти -
чан, уми љат’. – Слат ка им она ђевој чи ца, 
ко мед. – Изгле да ла је слат ко ко анђо да е 
сишо; ║ слат кас -ста -о ‘тек мало сла дак, 
сла ду њав’. – Ова пре ка да згод но слат ка -
ста, мора да си тури ла мено меда ил шеће -
ра; ║ слат ко прил ‘мир но, спо кој но‘. – 
Ђечи ца слат ко заспа ше, ко анђе ли.  

сла ди ти1 сла ди несв ‘има ти слат каст 
укус’. – Мло го добро ти ово вино, волим 
што није опо ро, но мено сла ди; ~ се сла -
дим се ‘ужи ва ти у јелу, пићу’. – Кад сазре -
ле оне шум ске јаго де, ми смо се, чува ју -
ћи овце, сла ди ли, а кућа ни ма на трав ке 
нани же мо оне ниске јаго ди ца па им пред 
ноћ доне се мо.  

сла ди ти2 (се) сла ди (се) ‘одсто ја ти, 
одле жа ти, охла ди ти се; дозре ти’. – Кад 
раки ја одле жи у бурад ма, она се сла ди и 
укр ти па бид не пит ка. 

сла ма ж ‘суве ста бљи ке стр них жита’. 
– Не играј се ватр ом око сла ме; изр. Алеј -
бе го ва ~ ‘имо ви на без вла сни ка, што се 
може без пита ња узе ти, присвојити`. –  
Рас ту ри ше све, ко алеј бе го ву сла му; ║ 
слам ка ж сглт. – Оста рио ми ђедо, не 
може више ни пре ко слам ке да пре ко ра -
чи; ║ слам чи ца ж дем. – Очи сти ли лива -
ду, није на њој ни слам чи це оста ло; ║ сла -
му ри на ж пеј. – Она сла му ри на поки сла 
и поче ла да тру ли; ║ сла ме ти на ж 
‘и с т о ’ . – Не мош ти кра ва ма да туриш 
сла ме ти не у-јасле па д-идеш да иг пому -
зеш;  ║ сла ме ни -а -о ‘који је од сла ме’. – 
Коша ра за овце има ла сла ме ни кров. – Он 
ти је неђе наба ви јо сла ме ни шешир. 

сла ма ри ца ж ‘тка ни део посте љи не у 
обли ку душе ка који се пуни сла мом’. – 
Сла ма ри це се шиле од тежа ног плат на.  

слам ња ча ж в. сла ма ри ца. – Сва ке 
годи не се сла ма у слам ња чи зами је ни ан 
се овр ше зоб.  

сла мо трес м об. мн ‘део врша ли це’. – 
На Рако ви ћа дре шу су мло го добри сла -
мо тре си и сита, па пше ни ца остае чиста, 
дукат јој раван није.  

слан сла на -о ‘осо љен’. – Ако јело није 
сла но, дође бљут ко и брзо про ки сне. 

сла на ж ‘смр зну та роса’. – Бог ме је 
ноћас зацин цо мраз, осва ну ла сла на бели 
се ко јај це, а јутр ос сабај ле иде Радој ле 
низ Баре и пје ва: Ој, ђевој ко, уби ла те сла -
на / како можеш пре спа ва ти сама. 

сла ни на ж ‘масно пот ко жно тки во 
сви ње’. – Кад поćе чи мо, усо ли мо сла ни -
ну и после качи мо да се суши на диму; ║ 
сла ни ни ца ж дем. – Рец ни ти мене оне 
сла ни ни це;  ║ сла нин чи на ж пеј. – Да си 
ти гла дан, не би ово била сла нин чи на но 
нај бо ља сла ни ни ца. 

сла но ћа -оће ж ‘мера, сте пен осо ље -
но сти’; в. моца. 

слат ко с ‘засла ђе но воће у сиру пу’. – 
Оста вља ла нана слат ко од дуња, од гро -
жђа, тре ша ња, виша ња, јаго да и кое че га 
у тегле, па тегле поре ђа на шиво њер.  

сла чи на ж ‘отпа дак при вршид би, сит -
на изло мље на зрна и семе ње од тра ве која 
се заде си ла у пше ни ци’. – Ону сла чи ну 
баци мо коко шка ма и сви ња ма те оне иско -
ри сте све што ваља. 

сле га ти (се) сле же(м) (се) несв пре ма 
слег ну ти (се). – Поче ла земља на гро бу 
да се сле же; ║ слег ну ти (се) слег нем (се) 
св 1. ‘саби ти (се) под при ти ском’. – Сле -
гло се сје но, кад узмеш пла ску стои ко 
пре со ва на; 2. ‘сми ри ти се’. – Пола ко, сине, 
немо зао штра ва ти, нека иг, слег ну ће се то 
и сами ће виђе ти да нису у пра ву; ║ сле -
ћи (се) слег нем (се) свр ‘и с т о ’ . – Про ћи 
ће и ова нево ља и све ће се сле ћи, ал ја 
нећу доче ка ти да ови јем видим леђа; изр. 
~ раме ни ма ‘гест којим се пока зу је рав -
но ду шност, незна ње или немоћ’. – Кад га 
е он пито је л тако било, он само ушу ће и 
сле же раме ни ма. 
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сле зи на анат ж ‘жле зда за обна вља ње 
црве них крв них зрна ца’. – Имо Бошко 
неку валин ку на сле зи ни, те су мора ли да 
га апе ри шу. 

сли зак -ска м ‘нај ма њи део истр о ше -
ног сапу на’. – Има те ли нов сапун, овим 
сли ском не могу д-опе рем ни нокат а 
камо ли вако прља ве руке.  

сли за ти се сли жем се св ‘при ста ти уз 
неког ради кори сти’. – Ко гој дође на влас, 
он се брже-боље ш њима сли же и мисли 
да се тако кући кућа, не зна, весел ник, да 
ће то све ђаво одње ти и да му е то исто ко 
да е зара дио од кур ва лу ка. 

сли на ж ‘бале из носа’. – Жени јо би 
се, а сли не још н-уми је д-обри ше; ║ сли -
нав -а -о 1. ‘који сли ни, балав, пре хла -
ђен’. – Већ два дана сам сли нав и самом 
себи сам гадан; 2. ‘незрео, пре ви ше млад 
и неис ку сан за озбиљ не оба ве зе’. – Још је 
он сли нав за ту дужнос.  

сли на ви ти сли на вим несв а. ‘бали ти 
из носа’. – Немој туј нак сли на ви ти, но се 
осек ни; ║ сли ни ти сли ним несв ‘и с т о ’ . 
– Дани ма сли ни и ника ко да му то пре -
ста не; б. ‘пла ка ти, цми здри ти’. – Не знам 
на кога се тури ово дје те, мало-мало па 
сли ни за ниђе ништа, не мош ништа да 
му рек неш. 

сли на ви ца ж 1. ‘пре хла да’. – Ува ти ла 
ме сли на ви ца и не пушта већ тре ћи дан; 
2. ‘осе тљи ва, плач љи ва девој чи ца’. – Она 
сли на ви ца јопет сли ни ни за шта. 

сли нав ка ж ‘болест пап ка ра, шап’. – 
Јед не годи не наи ђе сли нав ка, то ти је мло -
го опа сна болес, те нам стра да сто ка. 

сли нав ко м ‘бала вац, жуто кљу нац’. – 
Шути ту, сли нав ко један.   

сли ни ти -им несв 1. ‘има ти про блем 
с пре хла дом, бали ти’. – Сли ни већ дани -
ма и ника ко да се ота ро си те муке; 2. ‘пла -
ка ти, цми здри ти’. – Немо да сли ниш туј -
нак за ниђе ништа. 

сли но -а  м  ‘сли на вац’; в. ошмрк ну -
ти се. 

сли сти ти сли стим св ‘поје сти и попи -
ти све, про ћер да ти’. – Е, он ти је ђедо ви -
ну сли сти јо до кут њег пра га, од наке 
вами ли је  испа де  ноли ки  ништак  и не-
рад ник. 

сли чан -чна -о ‘који личи неком, који 
под се ћа на неког’. – По лику е сли чан 
ђеду, а по нара ви више личи на бабу; ║ 
сли чит сли чи та -о ‘и с т о ’ . – Кад с пла -
ни не поглед неш нани же, видиш да е цео 
потез сли чит вамо нашем ата ру.  

сли чи ти сли чим несв ‘личи ти, бити 
сли чан’. – Глај каки су ко да нису човек и 
жена, сли че се ко да су брат и сестра. – 
Има ди ја ше оби чај нана да каже како се 
они сли че ко кру шка и јабу ка. 

сли чу ге ж мн ‘кли заљ ке’. – Начи ни јо 
нама ђедо Мла до мир јед не зиме сли чу ге, 
нисмо сила зи ли с њиг пова здан; в. угла -
ди ти. 

слјеп слјепа  -о ‘слеп’. – Осто е у рату 
слјеп на јед но око.  

слје пац -пца м ‘човек који је изгу био 
вид’. – Веле да су, у вре ме тур ског зулу -
ма, слјеп ци сачу ва ли гусле и уза њиг 
народ но пам ће ње, па су зато ста ри гово -
ри ли »чувај се, дје те, гуса ла јел ће те оне 
опје ва ти по заслу зи, па немо дозво ли ти 
да те опје ва ју, не дај Боже, ко кука ви цу 
или изда ји цу, па да ти коље на сти ду ју и 
да те про кли њу«. 

сло во с ‘врста дрве ног печа та за укра -
ша ва ње слав ског кола ча’. – Кад се мје си 
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слав ски колач, ондак се сло вом на тје сту 
уда ри печат на ком пише ИС ХС НИ КА 
што ти зна чи Исус Хри стос побе ђуе.  

слог м об. у  изр. ора ти на ~ ‘ора ти с 
кра је ва ка сре ди ни’. – Јед не годи не ореш 
на разор а дру ге на слог, да ти њива бид -
не обрав ни та. 

сло га ж ‘ста ње мира и бла го ста ња у 
кући’. – Вика ше ђедо: добро тув те, ђецо 
моја, ђе је сло га, туј и Бог пома же.  

слом м ‘про паст’. – Кад тад ће ове јај -
ца ре дожи вље ти слом. 

сло ма та ти се сло ма там се св 1. в. скр -
џу ма ти се. – Јеси ли виђо како се Вла -
сти мир сло ма та низ рид; 2. ‘оба ви ти посао 
брзо’; в. пому сти. 

сло ми врат м 1. ‘крше вит, тешко про -
хо дан терен’. – Ђе нас ђаво нада ри да наи -
ђе мо на овај сло ми врат; 2. ‘опа сна ствар 
с које се може пасти и постра да ти (мотор, 
бицикл)’.– Купи јо ђеци онај сло ми врат на 
два-точ ка, није имо памет ни ја посла. 

сло ми ти (се) сло мим / сло ми јем (се) 
св ‘поло ми ти (се)’. – Вала, коне, замал не 
сло мик врат, она мо, у тво јој башчи, свр -
зок се за неку гра ну. – Сло ми ми се гра на 
под ногом и не знам како се одр жак да не 
тре снем доље; в. зубац, сука ти. 

сло ти ја м ‘кру пан човек, људе ска ра’. 
– Рас круп њо се Мишо Ерцов, сло ти ја од 
чове ка. 

сло ши ти се сло ши се св ‘позли ти, осе -
ти ти сла бост’. – Ваљ да ђе бија ше уну тра 
загу шљи во од ноли ког наро да, њој се сло -
ши, поблје ђе ко крпа, само што се није 
обе зна ни ла. – Кад би пред ноћ, њој зи се 
нешто сло ши, поче да е вата драт и обли 
је неки ладан зној.  

слуз ж ‘лепљи ва жит ка теч ност’. – Кад 
видиш да кра ва пушта слуз, знај да тра -
жи бика; в. води ти. 

слу зи ти слу зи несв ‘пушта ти слуз’. – 
Нешто ђете ту крме ља и слу зи десно око. 

слу ти ти слу тим несв ‘осе ћа ти, пред -
о се ћа ти’. – И они наста ви ше диље, нису 

ни слу ти ли шта ће да иг сна ђе у оном тје -
сна цу. – Немој дер туј да слу тиш ко нека 
тица зло слут ни ца, него кажи да им помо -
же Бог да стиг ну ђе су нау ми ли. 

сма гли ти -им св ‘оти ћи дале ко, изгу -
би ти се из вида’. – Нема иг ваздан, сма -
гли ше некуд, Бога питај куд. 

сма за ти сма жем св ‘хала пљи во поје -
сти’. – Сма за ше њиг дво и ца ону коба си -
цу, не оста де ни овић ка. 

сма кља ти -ам св ‘поје сти све што је 
пону ђе но’. – Сма кља смо све што бија ше 
изње то на астал, није оста ло ни мрве. 

смак ну ти смак нем св ‘скло ни ти, 
одстра ни ти’. – Смак ни, дје те, ону шер пу 
са шпо ре та, дав но е про вре ло; ║ сма ћи 
смак нем св ‘и с т о ’ . – Поче кај де још мено 
и потље ћеш је сма ћи; ║ сми ца ти сми чем 
несв 1. ‘поме ра ти’. – Кад сар ма про ври, 
баба сми че шер пу у крај шпо ре та да се 
крч ка; 2. ‘ски да ти (лишће с пру та јед ним 
поте зом кроз затво ре ну шаку)’. – Ђедо 
поćе ко пру шће и сад сми че лишће; ║ сма -
чи ња ти -њем ‘скла ња ти’. – Они поче ше 
сма чи ња ти оне тегле са шиво ње ра да тајо 
окре чи собу. 

сман џа ти -ам св ‘поје сти на брзи ну’. 
– Сман џа смо ми оно мено сла ни не и сира 
и наста ви смо диље. 

сма тра ти сма трам несв ‘мисли ти, про -
це њи ва ти’. – Њега су сма тра ли за чести -
тог чове ка, ал се изгле да и он про брц но 
кад се здом чо при ли ке да ома сти брк. 

смац на ‘бре ме ни та (о мач ки)’. – 
Изгле да ми да е мач ка јопет смац на. 

сма ши ти се сма шим се ‘искри ви ти 
врат’. – Кад се ђеца сма ше, ондак је Пера 
Мла ђо ва умље ла да заву че прс у гушу до 
реси це и тако при ти сне и подиг не дје те 
мало од земље и ондак се каже да му е 
врат диг нут. 

смеђ -а -е ‘који је бра он боје, кафен’. 
– Кад му се уда ва ла несу ђе на, он оти шо у 
кава ну, попи јо коју више и нару чи јо Цига -
ни ма да му отпе ва ју »јед ну жену сме ђе 
косе туђи сва ти данас про се«. 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ556



сме ран -рна -о ‘одме рен, чедан’; в. 
кори ти, трти ти, уздр жљив. 

сме ри ти сме рим св ‘погле дом одме -
ри ти’. – Момен тал но сам га сме ри јо од 
гла ве до пете и ома сам знао да е људи на 
и, ко-но што видиш, нисам севи јо. 

сме р нос -ости ж ‘нена ме тљи вост, чед -
ност’. – Ђецу тре ба учи ти да буду сме р -
на, а јок рас ка ла шна и обје сна јел ђе нема 
смер но сти ту ђаво госпо да ри.  

сме ста прил ‘одмах’. – Да си сме ста, 
из ови јег  сто па,  оти шо да с-изви неш 
чове ку.  

смет м ‘намет, сне жни нанос’. – Јед не 
зиме су били толи ки сме то ви да смо се 
једва про би ли до бабе Зор ке да јој про пр -
ти мо до буна ра, до-шта ле и коко ша ра, не 
би могла д-изи ђе из-куће. 

сме та ло с ‘онај који сме та’. – Шћео 
би да помог не, ал више ште те но вај де 
ода њега, пра во прав ца то сме та ло. 

сме та ти сме там несв ‘пра ви ти смет -
њу, оме та ти, шко ди ти’. – Боље да није ни 
дошо да пома же, само сме та ко неки кила -
ви Радо ван; ║ сме тен сме те на -о ‘успо -
рен, сму шен, неспре тан у послу’. – Неке 
јаде се овај Вито мир потре ви јо сме тен, 
шта гој поч не, ништа не довр ши како тре -
ба; ║ сме ти се сме тем се ‘поме сти се, 
поре ме ти ти’. – Кад одеш тамо, сло бод но 
реци така и така ствар, немо да се нешто 
сме теш. 

сме та ти сме ћем несв ‘сма њи ва ти број 
жица да се сузи пле ти во’; в. наме та ти. 

сме те њак м ‘шепр тља, неспо соб ња -
ко вић’. – Онај Мијов сме те њак зна само 
да нешто шепр тља и чапљи зга, а кад тре -
ба мај шта д-ура ди, ниђе га нема, што 
вико онај: сна ла зи се ко риба на суво ти. 

сме тљи ште с ‘место за одла га ње отпа -
да’. – Није то више ни за шта, сло бод но 
носи и баци на сме тљи ште. 

смет ну ти -нем св ‘забо ра ви ти, изгу -
би ти из вида’. – Немо да смет неш с ума 
оно што те молик оно мад, па ако ми то 

завр шиш, неће се злом вра ти ти; в. зато -
ми ти, наган та; ~ се ‘поста ти мање при -
кла дан за ефи ка сан посао (о алат ки)’; в. 
раз мет ну ти; ║ смет но прил ‘замет но, 
заба че но’. – Нека ко им смет но доћи кући, 
ал кад дођеш – нема шта да се каже: ко у 
рају. 

сме шљив сме шљи ва -о ‘сме шан, који 
наго ни на смех’. – Дошо нека ко рас по ло -
жан и сме шљив, кад он нешто при ча сви 
се сити исми ју. 

сме шти ти се сме штим се св ‘уба ци ти 
се, наћи се на неком месту’. – Сме шти ли 
Миљој ка у бол ни цу, ćутра ће да га апе ри шу. 

смиј сми ја с ‘смех, сме ја ње’. – Сви 
поцр ка смо о[д]-сми ја; в. иски да ти се, 
пући, сми јан ци ја; ║ смје шак -шка дем м 
‘осмех’. – Он је бијо озби љан и радан чо-
век, мого си да му видиш сме шак на лицу, 
ал никад се он није цапа ри јо или кесе рио 
ко што има пое ди ниг. 

сми јан ци ја ж ‘сме ја ње, смех’. – У тој 
нашој зебан ци ји кре не сми јан ци ја, замал 
не поцр ка смо од-сми ја. 

сми ја ти се -јем се несв ‘сме ја ти се’; 
в. лико ва ти, пљу ска ти, пои ска ка ти; ║ 
сми ју љи ти се -уљим се ‘бла го се осме -
хи ва ти’. – Оно дије те нешто сања чим се 
нако сми јуљи; ║ сме шка ти се -ам се 
‘осме хи ва ти се’. – Он је стал но рас по ло -
жен и само се сме шка.  

сми ло ва ти се -уем се св ‘бити мило -
ср дан, има ти сами ло сти, сажа ли ти се, 
опро сти ти’. – Шта ћеш, сми луј се и опро -
сти му, твое је дје те. 

сми ље с бот ‘мири сни цвет Anten na -
ria, Helic hrysum`. – Кад наи ђе Сми ља 
Мило ва, Рале запје ва: сми ље бра ла Сми -
ља на ђевој ка / сми ље берућ за гори цу зађе. 

сми рај м ‘пред ве чер је, зала зак сун ца, 
сутон’. – У сми рај дана Радо сав завр ши 
сија ње, ски де капу, окре те се к исто ку, 
пре кр сти и рече тијо: вала ти, Боже, на 
твом дару, сад у руке твое пре да ем њиву 
ову. 
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сми ри ва ти (се) сми ри вам се / сми ру -
ем (се) несв пре ма сми ри ти се. – Кад се 
ђеца посва ђа ју, ђедо иг је нај бр же сми ри -
во пру ти ћом; ║ сми ри ти се сми рим се св 
‘при бра ти се’. – Сми р де те се, ђецо, шта 
сте узви јо ну ли данас ко да сте пови ље ли; 
║ сми рен -а -о ‘при бран, ста ло жен’. – 
Радо сав ти је целог живо та бијо тија чак и 
сми рен, за њега су људи гово ри ли да мра -
ва зга зи јо није. 

сми сли ти сми слим св ‘доми сли ти се’. 
– То каке су они муке могли да сми сле не 
би мого нико сем сото на; ║ сми шља ти 
сми шљам несв пре ма сми сли ти. – Кад га 
при тег неш да ради, неће има ти вре ме на 
да сми шља ништа клу ке; ║ сми шљен -а -
о ‘про ра чу нат, под му као, лице мер’. – 
Ништа њему не веруј, тај ти је сми шљен, 
он јед но мисли, дру го збо ри а тре ће тво ри. 

смје ни ти смје ним св ‘отпу сти ти, уда -
љи ти, сврг ну ти’. – При ча се да ће да смје -
не мини стра, доћи ће дру ги, ал сви су они 
ко јај це јај це ту.  

смла ви ти -им св ‘скр ши ти, уни шти -
ти’. – Наши су на Церу смла ви ли Аустри -
јан це, нису зна ли шта иг је сна шло. 

смла та ж ‘незграп на осо ба’. – Уиђе у 
кава ну Вра на, нако ко нека смла та и с вра -
та вели: јој, људи, да сам јуче умро, ове 
јаде не би знао.  

смла чи ти смла чим св в. под мла чи ти. 
– Ајте на купа ње, смла чи ла се вода. 

смо жди ти смо ждим св ‘смр ви ти, 
згње чи ти’. – Кад га е здом чо и про ту ри јо 
кроз шаке, згод но га е  смо жди јо, уби јо е 
Бога у-њему. 

смок смо ка м ‘кува но јело’. – Кад оду 
у Банат да беру жито, све једу суву рану, 
не оку се смо ка по кој зна кол ко дана; в. 
смо чи ти, трпе за, узва ри ти. 

смо ла ж ‘излу че ви на поје ди них биља -
ка’. – Они има ду бор у авли ји и на њему 
смо ле кол ко ош, а при чо ми један калу -
ђер да е и тамљан врста смо ле од неког 
дрве та. 

смон смо на -о ‘у коме пре о вла ђу је 
смо ни ца’. – Нама њива у Рада шин долу 
смо на и њој суша не мож ласно да нау ди 
и доа ка. – Ова ми њива дошла смо на, није 
лако рад на, ал на суво ви ци неће ласно д-
изда. 

смо ни ца ж ‘гли но ви то  земљи ште’. – 
Јеси ли се, Радој ко, излје чи јо, пита га 
Видо сав, а  он вели: смо ни ца ће ме излје -
чи ти.  

смо ри ти (се) смо рим (се) ‘умо ри ти 
(се)’. –  Ћеро коње у галоп те иг смо рио 
начи сто, само са ма пје на им изби ла по 
сапи ма; в. брза ти.  

смо ру га ти -ам св ‘хала пљи во поје сти’. 
– Кад се Мило сти ва уда ла, оде мо у прве -
шче и поде и поćе да мо нас некол ко за 
исти астал, па смо шта гођ изне су смо ру -
га ли ко ништа. 

смо та ти смо там св 1. ‘уви ти, умо та -
ти’; в. рас па са ти се; 2. ‘узе ти на брзи ну; 
згра би ти’. – Кад је чуо зви ждук из гаја, 
ско чи, смо та капу с чивлу ка и отр ча ко 
ветар; в. тре шњо вак; 3. ‘оте ти’. – Зале ће 
се онај Циган чић, смо та баби шер пи цу с 
кај ма ком и побе же кроз пијац. 

смо три ти -им св ‘запа зи ти, угле да ти’. 
–  Поглам ја кроз про зор и смо трим да 
неко зама че у вот њак, ја тамо, кад оно мој 
унук  Јово сти го на рас пус; ║ смо трен -а 
-о ‘пре до стр о жан, опре зан’. – Биди смо -
трен, бла го тају, три пут мери јед ном ćеци, 
немо да брљ неш ко маче у варе ни ку; в. 
долин чи ца.  

смо чи ти смо чим несв ‘ште де ти на 
хра ни, мало јести’. – Ондак ти је била 
оску да ци ја па се, бог ме, мора ло смо чи ти: 
доби јеш комад љеба, тањир смо ка и то ти је.   

смрад м ‘непри ја тан мирис, задах`. – 
Из Љесков ца ветар нање неки смрад, а 
орлу ши не кру же изнад, а ђедо вели: мора 
да има нека стр ви на; ║ смра дан -дна -о 
‘смр дљив’. – Онај иксан се, изгле да ми, 
никад не-купа чим је нако смра дан, Боже 
ме про сти.   
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смра до ња м ‘који смр ди’. – Имаш 
смра до ња који се не купа ју па смр де од 
прљав шти ње и зно ја, ал су горе смра до -
ње ови што има ју пога не души не ко неки 
наши зли ков ци.  

смра ду ља ж ‘прља ва и неу ред на 
жена’. – Про ђе она смра ду ља и нешто 
брсти, а ја се мислим: еј пуста, кад не 
знаш шта те псуе, боље би ти било да се 
мено плак неш.   

смра чи ва ти се -ачи ва се / -ачуе се 
несв пре ма смра чи ти се. – Већ почи ње 
рано да се смра чи ва; ║ смра чи ти се смра -
чи се св 1. ‘смрк ну ти се’. – Бија ше се згод -
но смра чи ло, а ми нисмо изби ли на-пла -
ни ну; 2. ‘нао бла чи ти се’. – Усред бела 
дана наи ђе црн облак од Овча ра и смра чи 
се ко да е ноћ; 3. ‘намр го ди ти се, наљу ти -
ти се’. – Кад је то чуо, он се смра чи, било 
е стро ба поглед ну ти га. 

смр ђе ти -им несв. ‘шири ти непри ја -
тан мирис’. – Поче ше у про ле ће ком пи ри 
тру ли ти и смр ђе ти да не мош веро ва ти, 
ко нека црко ти на.  

смре ка ж в. смр ча. – Има у Буков цу 
више Цоло ве куће доста смре ка.  

смр за ва ти (се) смр за ва(м) се. – Ајте, 
ђецо, у-кућу, немој те се смр за ва ти туј нак; 
║ смр зну ти (се) смр знем (се) – Смр зну ле 
нам јабу ке у тра пу, тре ба ли смо више сла -
ме да наба ци мо. – Боим се да ће ти се то 
ноћас смр зну ти, знаш како веле: пред зору 
се мрзне. 

смр зли ца -ице ж ‘стврд ну та земља 
услед мра за’. – Кре не мо ми по оној смр -
зли ци, ко-но д-иде мо по каме њу, згод но 
се под би смо. 

смрк ну ти се -не се св ‘смра чи ти се’. 
– Смр кло нам се кад смо изи шли на Гра -
ди ну; ║ смрк ња ва ти се смрк ња ва се несв 
‘смр ка ва ти се’. – Кад смо зала зи ли у пла -
ни ну, поче да се смрк ња ва, огла си ше се 
ћукав ци; в. лежа ти; ║ смр ћи се смрк не 
се св 1. ‘смра чи ти се’. – Оде мо ја и мој 
брат с покој ним оцом, сабај ле, да копа мо 

жито и кад смо ишће ра ли прву врсту, бија -
смо ради да ćед не мо, да мено дане мо ко 
што се ради кад има мо рад ни ка, а он, Бог 
да му душу про сти, вели: ајмо, ђецо, смр -
че се – ија ко сун це јаком бија ше изгри ја -
ло, ал он рад бијо да до-мра ка око па мо, 
па, ко вели, да не дан гу би мо, јазук је; 2. 
‘бити љут, мра чан’. – Бија ше се тата смр -
ко, љући од шара на, ваљ да зато што смо 
сти гли вако доц кан; изр. Док јед ном не 
смрк не, дру гом не сва не; ║ смрк ну ће с 
‘помр чи на,  мрак’.  – Бија ше тако смрк -
ну ће  да  се  није  виђо  ни  прс  пред но-
сом. 

смр мља ти -ам св ‘рећи нешто нераз -
го вет но, про мр мља ти’. – Ништа нисам 
разу мљо шта смр мља нако у-њедра. 

смр си ти смр сим св ‘поме ша ти, запле -
сти’. – Шта си, очи ју ти тво јиг, смр си ла 
вако ову руди цу, ниђе ни кра ја ни почет -
ка; изр. ~ кон це ‘над гор ња ти неког’. – 
Нашо он с ким ће да се ћера, па кад му е 
овај смр си јо кон це, он ондај виђо шта га 
е сна шло. 

[смрт] ж. – Нико од смр ти још није 
ума ко. – Кад су нас оку пи ра ли, нисмо 
има ли куд но да се бори мо на живот и 
смрт; ║ смрт ни -а -о ‘који се тиче смр ти, 
који се одно си на смрт’ – При ми че се сва -
ким даном смрт ни час; изр. ~ слу чај ‘смрт 
у поро ди ци’. – Поће ра ше иг смрт ни слу -
ча е ви: трое умр је, а није ого ди ни ло; ~ гре -
си  – Ако се човек не покае за грее, особ -
но за оне смрт не, он сам себе осу ди на 
про пас.  

смр ча ж бот ‘чети нар Picea excel sa’. – 
Изнад Масла ћа има смр ча, мешчи ни, до 
неба; ║ смр чов смр чо ва -о ‘који је од смр -
че’. – Истру го сам код Сло ба Мили са вље -
вог смр чов кров, испо ко сли ка. 

смр чо ви на ж ‘смр че ва гра ђа’. – Паза -
ри јо сам горе нак, у Ерској, смр чо ви ну за 
кров. 

сму ва ти (се) -ам (се) ‘изгу би ти се, 
неста ти’; в. врнт(уљ)а. 
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сму ди ти сму дим несв ‘ски да ти кочет 
са закла не сви ње паље њем’. – Кад зако -
ље мо свињ че, ми га тури мо на сла му па 
сла му запа ли мо и тако га сму ди мо, потље 
зво ном ону изго ре лу кочет и лустру ласно 
ски не мо; в. шури ти. 

смук сму ка м зоол ‘нео тров на зми ја, 
слич на шар ки Colu ber flo ve scens’. – При -
ча се да се смук оба мо та кра ви око зад ње 
ноге и онда јој из виме на попи је сво млје -
ко, па се зато, веле, оно каже пије ко смук; 
║ сму ку ља ж ‘и с т о ’ . – Пре стра вик се 
кад смо трик сму ку љу спо ред пла сти ћа; ║ 
сму ку ља ра ж ‘и с т о ’ . – Наи ђок тамо у-
башчи на сму ку ља ру, пре цр кок жива. 

сму ти ти сму тим св пре ма мути ти. – 
Нико не зна шта су они све сму ти ли; в. 
сму тљи вац; ║ смућ ка ти -ам св 1. ‘изме -
ша ти мућ ка њем’. – Напра ви ла нана сируп 
од мали на, и ондак сунеш мено у лад ну 
воду, то смућ каш и ете ти послу же ње на 
љепо ту; 2. ‘про не ве ри ти, укра сти’. – Њиг 
дво ји ца се уор та чи ли, он ко дирек тор, а 
Мир ко ко бла гај ник задру ге и дрпе кој зна 
кол ко пара и начи не, баја ги, губи так. 

сму тљив сму тљи ва -о ‘који уно си 
смут њу’. – Кло ни се ти од њега и њего -
ви јег сму тљи виг посло ва. 

сму тљи вац -вца м ‘мути во да, мути -
ка ша; про да на душа’. – То ти је сму тљи -
вац каког мај ка роди ла није, тај би зава -
ди јо два ока у гла ви, све што ти он рече 
сму ти па про спи. 

снаа снае ж ‘бра то ва или сино вље ва 
жена, сна ха’. – Ово ми је снаа за бра том;  
║ сна и ца ж хип. – Ово ми начи ни ла моја 
сна и ца;  ║ сна е ти на ж пеј. –  Од кад јој 
дође она сна е ти на у-кућу, све пође како 
не тре ба; в. око си ти се; ║ сна у ри на ж 
‘и с т о ’ . – Она јој сна у ри на гро ша не 
ваља, гла само ка-ће да тро пи. 

[снага] ж. – Вели ђедо да је поче ла да 
га издае сна га, а да не зна што се то дога -
ђа; ║ сна жу ри на ж ‘вели ка сна га’. – За 

ноли ки посо тре ба сна жу ри на, није то за 
њега.  

сна га тор м ‘човек који има физич ку 
сна гу’. – Док бија ше мла ђи, није има ло 
таког сна га то ра на-дале ко. 

снај ка ж ‘сна ха’. – Виђ де, снај ка, што 
ли ноли ко риче кра ва; ║ снај ки ца ж дем. 
– Моја снај ки ца раном зором ура ни, доне -
се воде с изво ра и нало жи ватру. 

сна о ди ти се сна о дим се св ‘сна ла зи ти 
се’. – Није ласно, ал ми се сна о ди мо нека -
ко, како зна мо и уми је мо.  

сна ћи сна ђе св безл ‘пого ди ти, заде -
си ти (нево ља, несре ћа)’. – Кукуј мене, 
идо бо га, шта га сна ђе, весел ни ка; ║ сна -
ла зи ти -и несв пре ма сна ћи. – Њу су сна -
ла зи ле све нево ље и ни од јед не се није 
укло ни ла..   

сна ша ж ‘сна ха (одм.)’. – Моја сна ша 
ми је добра ко добар дан, да е ћер ка, не 
би ми била така; ║ сна ши ца ж дем пре ма 
сна ша. – Ово ти је Љубин чи на сна ши ца. 

сне би ва ти се сне би вам се несв ‘усте -
за ти се’. – Узми, бла го тети, немо да се 
сне би ваш; 

сни ва ти сни вам несв ‘сања ти’. – Сни -
во сам ноћас тешке сно ве, кад сам се про -
бу ди јо бијаг сав у голој води; ║ сни ти 
сним несв ‘сања ти, сне ва ти’. – Што е баби 
мило оно јој се сни ло. 

сни зак -ска -о ‘ома лен, низак’. – Ма 
јес Игру тин сни зак, ал вре ди за дво и цу.  

снјег м ‘снег’; ║ сне жић / сње жић -
ића м дем в. опан чар 3; ║ сне жак / сње -

жак -шка м дем. – Ноћ очи Аран ђе лов да -
на паде ома њи сње жак, а нана вели: 
осва ну Аран ђел на бје лом коњу; ║ сне -
жи на / сње жи на ж аугм пеј. – Дрм ну она 
сње жи на, једва раш чи сти смо до-шта ле, 
дрвља ни ка и буна ра; ║ сне жу ри на  / сње -
жу ри на ж ‘и с т о ’ .  – Једва се изву ко смо 
из оне сње жу ри не; ║ сне го вит / сње го -
вит -ови та -о ‘сне жан, покри вен сне гом’. 
– Љеп ше је зими кад је сне го ви то, да се, 
бра те, зна да е зима;  ║ сне жан / сње жан 
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сње жна -о ‘и с т о ’ .  –   Бија ше сње жан 
дан кад су се ђаци рас пу шти ли; ║ сне жав 
/ сње жав -а -о ‘пре кри вен сне гом, сне -
жним паху љи ца ма’; в. отре сти се  

сно ваљ ка ж ‘напра ва у коју се учвр -
шћу ју коле ни ке при ли ком  сно ва ња’. – 
Мишо, узми часком она два ракља ста 
дрве та са кла де и напра ви сно ваљ ку (9). 

сно ва ти сну ем несв ‘спре ма ти пре ђу 
за тка ње, пра ви ти осно ву’. – Ćутра ћемо 
да сну е мо осно ву и да уне се мо раз бој спо -
ра ди тка ња. – Моја бака још увјек снуе 
ћили ме  на ста рин ски начин, помо ћу ко-
чи ћа. – Знаш, син ко, како е каза но: човек 
снуе, а Бог одлу чуе; ║ сно ва ње с гл. им. – 
Сно ва ње се оду век сма тра ло за пре ци зан 
и уме шан посо (9). 

сноп м ‘уве за не руко ве ди пожње ве -
ног жита’. – Нажње ви та пше ни ца ове 
годи не, кад бациш око, све сноп до сно -
па; в. нажње ви то. 

сну ра ти сну рам несв ‘рас пли та ти пле -
ти во’. – Чуди ла се ја што сну ра наки џем -
пер, а она вели: ома њо му.  

сње ти снесе[м] св 1. ‘сне ти (јаје)’. – 
Она гра ор ка сње ла дво жуч но јај це. – Каже 
он Лису: ласно е кво ца ти, тре ба јај це сње -
ти, а он њему вели: ија ко н-уми јем да сне -
сем јај це, знам шта е мућак; 2. ‘ски ну ти с 
виси не, спу сти ти’. – Весе ли Дра ги ша 
зими сне се низ сту бе онај сун цо крет па 
баци коко шка ма, а оне да се пода ве кљу -
ца ју ћи; ║ сно си ти сно си(м) несв 1.‘носи -
ти нешто нани же’. – Сно си ли смо озго 
јаго де на обра ма ча ма и пре да ва ли доље 
код задру ге; 2. ‘трпе ти, под но си ти’. – Она 
е сно си ла нај ве ћи терет од сви ју кућа на. 
– Никад није заку ко, сно си јо е боло ве 
јунач ки. 

[со] ж; в. гре, пешке, туца ти; ║ сочи -
ца ж дем. од со. – Турим ја, пође кад, мено 
сочи це вако у шаку, а овчи це лижу. 

[соба] ж. – Вели ка им она соба, таман 
за слав ску;  ║ соби ца ж дем. – Дози да ли 
су они тамо још дви је соби це; ║ соби чак 

-чка м ‘мала соба’. – У том собич ку они 
су изро ди ли и спо ди гли десе то ро ђеце. 

собра ж ‘трпе за, поста вљен сто са 
јелом, софра’. – Ондак сам први пут ćео у 
вр собре, испод ико не Аран ђе ла Мика и ла 
(7: 61). 

сова ж а. ‘ракљаст дирек побо ден у 
земљу за лен ку’. – Поби јо ми све кар дви -
је сове испод куће и тури јо ође ља ну мот -
ку, сад имам лен ку за суше ње веша; б. ‘ра-
кљаст стуб за ђерам’. – Сову за ђерам смо 
оćе кли у Луго ви ма и дову кли на рас то че -
ним коли ма и то са четво ром (в. 36/2, стр. 
136); в. ‘ракље на који ма се окре ће ра-
жањ’. – Ти оćе ци сове и шиљак, а ја ћу д-
уре дим јаг ње, па ћемо да га окре ће мо на 
сме ну и да лошка мо ватру; г. ‘рачва сто 
дрво којим се нешто под у пи ре’. –  Нађи 
неку сову да под у преш ону гра ну на шљи -
ви да се не искр ши; ║ соши ца ж ‘мот ка 
која се хори зон тал но поста вља на сно -
ваљ ци’. – Оста ви онај гра бо вак, ваља ће 
за соши цу (9). 

сова ж зоол ‘ноћ на пти ца гра бљи ви ца 
Bubo bubo’; в. јеи на. – Ене ти сове на оџа -
ку од нове куће. 

сови на ж ‘осо ви на’. – Доне зде ми 
коло маз да под ма жем сови не на коли ма 
(в. 98/2, стр. 253). 

сода џи ја м ‘зана тли ја који про из во ди 
и про да је сода воду, кла кер и кабе зу’. – 
Пушти га кра ју, вели Леко, то ти је ко оно 
кад јем чи сода џи ја за боза џи ју. 

содом содо ма м ‘амбис’. – Кад смо се 
опу чи ли низ онај содом, мисли јо сам да 
неће мо ижње ти живу гла ву 

созгајз м ‘врста кисе ли не’. – Кад су 
се земај ле крпи ли судо ви, онда се прво 
созгај зом нама же око рупе те се тако уни -
шти прљав шти ња па се ондак кала и ше.  

сој соја м ‘сор та, пасми на’. – Љепо та 
ти је про ла зна, бла го ђеду, но кад бираш 
ђевој ку глај од ког је соја, немо да нале -
тиш на каки несој, од зла оца и несрет не 
мај ке па да потље чупаш косу з гла ве. 
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сој ка ж зоол пти ца из пор. вра на, Gar -
ru lus glan da ri us, кре ја. – Сој ку ти друк чи -
је зову шаре на вра на. 

сок сока   м 1. ‘теч ност исце ђе на из 
воћа’. – Није ти онда било ови јег соко ва 
ко-во сад, но се пра ви ла вод њи ка и расо, 
то е било мло го згод но и здра во; 2. ‘теч -
ност у којој се чува сир, расо’. – Кад про -
ђе пос, о Петр о вуд не узме мо сока, сира и 
вру ће про је и ете ти дору чак. 

сокак -ака м ‘сео ски пут поред кућа’. 
– Ене иг на сока ку нешто ћућо ре. – Нема 
мила да ми дође / да сока ком моим про ђе 
/ да са њиме минут ста нем / да брез бри ге 
душом данем; ║ сока че -аче та м дем. – 
Зама ко ше некуд у оно сока че пре ма Цоло -
вој кући; ║ сока чић -ића м ‘и с т о ’ . – Наш 
сока чић ми је стал но бијо пред очи ма кад 
сам слу жи јо вој ску па се ćетим оне љепо -
те, песме, шале и кое че га. 

сока ча ра ж ‘жена која по сока ку води 
абро ве, абро но ша’. – Пушти ону Мика и -
ло ву сока ча ру, немо дан гу би ти, ласно е 
њој, она и не ради ништа дру го но води 
абро ве. 

сока џи ја м ‘мај стор који пра ви соко -
ве’. – Он ти је у онда шње вре ме бијо сока -
џи ја на гла су. 

соко -ла м зоол ‘пти ца из пор. Fal co, 
слич на јастре бу’. – Гово ри јо нам тајо по 
неки пут, кад се заро же мо за поне што, да 
бид не те, вели, соко ло ви а јок стри не пер -
се (7: 54); ║ соко лић -ића м ‘мла дун че 
соко ла’. – Пје ва ше Олга Мла до ми ро ва 
ону: соко ли ћи пиште а соко про кли ње.  

соко ли ти -им св ‘хра бри ти’. – Кад гођ 
би он малак со, ђедо га е соко ли јо: само 
напред, соко ле, и после олу је про гри је 
сун це. 

соко ћа ло с ‘нека чуд на спра ви ца, 
меха ни зам’. – Наба ви ли ови Живо ра дље -
ви неко соко ћа ло: сви штру мен ти ста ли 
уну тра и одо нуд сви ра ју, чуди јо се чудом 
Мило мир како ста до ше ноли ки људи у 
нои шно соко ћа ло. 

соли ло с ‘место на коме се овца ма даје 
со’. – Видиш и сама да трчи за њом ко 
ован на соли ло, боја ти се да га није оман -
ђи ја ла. 

солир -ира м ‘посу да за со на софри, 
сла ник’. – Забо ра ви ле жене да туре солир 
на собру, а ђедо вели: при би рај те, те се 
оне ćети ше и насми ја ше, а да су неке зор -
ту ље, пла ну ле би ко да си им баци јо соли 
у очи.  

соли ти солим несв ‘ста ви ти со’. – Ене 
соли сир па ће да га сло жи у чабар; изр. ~ 
памет ‘наме та ти сво је мишље ње, при ка -
зи ва ти се вред ни јим но што јесте’. – Цео 
живот му соли ла памет и нај по тље га сва -
ди с оцом и мај ком те се одје ли ше. 

сол ти ра ти сол ти рам несв ‘наба ви ти, 
ство ри ти’. – И вако е шћео Жар ко да ми 
сол ти ра судо ве и сан ду ке за лијан де ре, 
лиму но ве и тако то што е круп ни је (7: 84). 

сом м 1. зоол ‘слат ко вод на риба Silu -
rus gla nis’. – Веле да тамо у неким вели -
ким рје ка ма има сомо ва кои могу да пора -
сту већи од свињ че та; 2. ‘глу пак, буда ла’. 
– Пра во рече Мило ран ка кад му каза 
»соме један«, јел он ствар но не зна шта 
га псуе; ║ сомић -ића м дем. – Кад је бијо 
код Добри во ја у Бана ту, ишли да вата ју 
рибу и он беја ги ува ти јо јед ног соми ћа; ║ 
соми на м аугм. – Зино за њом ко нека 
соми на, ко да ниђе жен ско није виђо.  

сомун -уна м ‘купов ни хлеб, бели пше -
нич ни хлеб’. – Нај ве ћа посла сти ца нам је 
била кад нам мај ка пет ком доне се сомун 
из Чач ка; ║ сому нић -ића м дем. – У оној 
пека ри спо ред пија ца у Гучи печу неке 
мале сому ни ће па нако вре ли дођу ти сла -
ђи од меда; ║ сомун че -унче та с дем. – 
Купи дер ми, узгред но, кад већ идеш у-
Гучу, јед но сомун че, еве ти паре. 

сони сони м мн в. сони це. – Ћера ли 
ђеда док то ру на сони ма. 

сони ца ‘део дрља че’ (в. 34/2, стр. 128);  
║  сони це ж мн ‘сан ке’. – Зими смо на 
сони ца ма раз вла чи ли ђубре по њива ма; ║ 
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сони чи це ж мн дем. – Она е, весел ни ца, 
п-оном снје гу ишла нави ше у Ридо ве те 
наку пи и на сони чи це веже гра ња и сву че 
кући кад јој је неста ло дрва; ║ сон ке ж мн 
в. сони це. – Стал но смо се вози ли на сон -
ка ма низ Бубан 

сону ти сонем св ‘овлаш посо ли ти, 
прсну ти сољу’. – Сони још мено ову сала -
ту; в. посо ну ти. 

соњи ти соњи несв ‘роси ти, роми ња -
ти’. – Ништа љеп ше нема кад напо љу 
соњи киша, а мај ка нало жи ватру и пржи 
нам уштип ке. 

соп шти ти соп штим св ‘саоп шти ти, 
упо зо ри ти’. – Соп штио му да му више не 
наи ла зи на има ње, ина че ће, вели, лоше 
да се про ве де. 

сор та ж ‘раса, врста’. – Има мло го 
добру сор ту ова ца, пра ва она ćенич ка; 
в.сој; ║ сор ту љи на ж пеј. – Пога на е то 
сор ту љи на, бежи од њиг. 

сор ти ра ти сор ти рам св ‘сло жи ти по 
врсти, какво ћи, вели чи ни, раз вр ста ти’. – 
Кад пре би ра мо ком пи ре, ми иг сор ти ра -
мо и у џако ве одва ја мо нај круп ни је за про -
да ју, оне мено сит ни је за кућев не потре бе 
тури мо нако на гоми лу у-подру му, оне за 
ćеме одва ја мо у гај бе, а кари шик за сви -
ње на посеб ну гоми лу. 

сотвор м в. сотво ра; в. лебар ник. 
сотво ра ж 1. ‘авет, при ка за’. – И њему 

се тупи нека сотво ра да стои спо ред пута; 
2. ‘непо зна та болест, зара за’. – Тог про -
ље ћа уда ри нека сотво ра у сви ње те нам 
нање грд ну ште ту. 

сотво ри ти сотво рим св ‘ство ри ти’. – 
А ти се помо ли, бла го ђеду, за покој њене 
душе, како ти уми јеш, еда би јој Господ 
сотво рио веч ни мир.  

сочи ти сочим несв ‘пре по ру чи ва ти 
мом ка или девој ку за скла па ње бра ка, про -
во да џи са ти’. – Кад је  Слав ка Бран ко ва 
сочи ла Крсти ну за Мило ра да Сре те но вог 
она јој рекла да таког мом ка нема од Јели -
це до Бје ли це. 

соши ца ж в. сова. 
спа ва ли ца м / ж ‘осо ба која воли да 

спа ва’. – Ђе нађе ону спа ва ли цу, спа ва до 
под не. 

спа ва ти спа вам несв. – Запје ва ше ко 
сла ву ји ону: спа вај, спа вај, мој дра га не / 
неће зора још да сва не; ║ спав ну ти спaв-
нем св ‘мало одспа ва ти, дрем ну ти’. – 
Једва спав нук мено пред зору,  до тре ћиг 
пјеваца нисам ока скло пи јо, стал но ми 
пред очи ма она сли ка са сара не; в. коли -
ба, при спа ти. 

спа вач -ача м ‘који воли да спа ва пре -
ко мере’. – Он ти је само добар спа вач, 
није ни за шта дру го.  

спа да ло с ‘духо вит човек, шаљив чи -
на’. – Oнај Лисо ти је спа да ло јед но, сто 
јада он зна да ти иско мен ди ја. 

спа да ти спа да(м) несв пре ма спа сти. 
– Измр ша вио је и гаће поче ле да му спа -
да ју; ║ спа сти спа(д)нем  св ‘пасти с нече -
га’. – Оно дје те спа ло с кре ве та, сре ћом 
није се уда ри ло. – Спа де цре пљи ка с 
коша ре; изр. ~ гла ву ‘сачу ва ти свој или 
нечи ји живот’. – Нај ва жни је је у ово смут -
но вре ме спа сти гла ву, па ћемо потље 
виђе ти шта ћемо и како ћемо; ~ се ‘изба -
ви ти се из нево ље’. – Да ми се би спа сти 
овог дуга, све би ласно. 

спај та ши ти се спај та шим се св ‘удру -
жи ти се с неким’. – Ни лјек ми није мило 
што се мој Мари слав спај та ши јо с оним 
ништа ком, стра ме да га не наву че на каки 
белај. – Спај та ши ли се њиг дво и ца с оним 
Ампом, стал но нешто ћућо ре.  

спа ко ва ти спа ку ем св ‘зави ти, запа -
ко ва ти’. – Ми гости ма оба ве зно спа ку е мо 
кола ча ил нешто да поне су уку ћа ни ма да 
се мено поча сте. 

спа ли ти се спа лим се св ‘изго ре ти’. – 
Точе ћи гори во, спа ли се весе ли Вук. 

спан ђа ти се а. ‘спо ји ти се, пове за ти 
се’. – Спан ђа ли се, били грло и гла ва, ал 
се после закр ви ше око пара и сад не збо -
ре; б. ‘засно ва ти љубав ну везу’. – Спан ђо 
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се с оном Зори ном вешти цом, па не зна 
ђе је десно. 

спа ри ва ти спа ру ем несв ‘успо ста вља -
ти пар’. – Немој ти мене спа ри ва ти ни с 
ким, ваљ да могу сам да нађем ђевој ку кака 
ми пасуе; ║ спа ри ти спа рим св ‘упа ри -
ти’. – Купи јо Мили сав јун ца на ваше ру 
те спа ри јо с оним њего вим – ко да иг је 
јед на мај ка оте ли ла. – Бија гу они спа ри -
ли воло ве и тако сра ђи ва ли оба два има ња. 

спа ри на ж ‘јара, жега, омо ри на’. – 
Бог ме се ми нека ко избо ри смо по оној 
спа ри ни те пожње смо, пове за смо и потр -
па смо у крсти не. 

спа ру ши ти се спа ру ши се св ‘уве ну -
ти’. – Спа ру ши ле се јабу ке од ове суво -
ви це и нема ју оног сока ко што бид не на 
род ној годи ни. 

спас м ‘изба вље ње, спа се ње’. – Кад 
би Бог дао да сад пане јед на добра киша, 
то би нам бијо спас, ако наста ви ова суо -
ви ца, биће гура во начи сто. 

спа са ва ти спа са вам несв ‘изба вља ти’. 
– Он ти је за вре ме рата спа са во мло ге 
људе; ║ спа си ти спасим св ‘изба ви ти’. – 
Спа си ло га то што му е ђед бијо честит 
човек па поси јо добро;  ║ спа сти спа сем 
св ‘и с т о ’ . – Нико њега није мого спа сти 
кад су га они зли ков ци узе ли на зуб; ║ 
спа се ње / спа се ни је с ‘спас, изба вље ње’. 
– Нека ти, сине мој, све то при че шће бид -
не на здра вље и на спа се ње. – Нек ти је 
на здра вље и спа се ни је при че шће, бла го 
баби. 

спа сти спа(д)нем в. спа да ти. 
спе ћи се спе чем се св ‘осу ши ти се, 

омр ша ти’. – Спе ко се весе ли Ста ни ша ко 
риба сара га. 

спи ју зи ти спи ју зим св ‘сузи ти, сма -
њи ти, сте сни ти’. – Спи ју зи ло оне пан то -
ло ни це, узе ло мено мар ди це у тор би цу и 
зажди ло у варош, бри га га за роди те ље и 
за све (7: 96). 

спи ра ти спи рам несв пре ма спра ти. 
– Ми смо ону прљав шти ну спи ра ли водом 

кол ко е могло; в. кабу ља; ║ спра ти спе -
рем св ‘откло ни ти нешто водом, опра ти’. 
– Само што покро пик вино град, уда ри 
киша те ми спра кроп њу. 

спи сак -ска м ‘попис нече га, неко га’. 
– Оно мад  дола зи ла нека коме си ја и носи 
неки спи сак; изр. псо ва ти по спи ску ‘псу -
ју ћи набра ја ти (чељад, чла но ве поро ди -
це)’. – Јан дру го ме изре ђа ше, на кама ру, 
све по спи ску и имен то ва ше у-шта. 

спи ска ти -ам св ‘про да ти, рас ку ћи ти’. 
– Да би јад ни Весе лин д-уста не да види 
како му е унук спи ско њего ву заму ку, ома 
би се врно у гроб. 

спје ни ти -им св ‘ски ну ти пену с мле -
ка при кува њу’. – Ако добро не спје ниш 
млје ко кад ври, неће кај мак да ти бид не 
добар; в. закај ма чи ти. 

спла чи на ж ‘лош човек, ништа ри ја’. 
– Он ти је рђа од чове ка, обич на спла чи -
на; ║ спла чи не ж мн ‘поми је’. – После 
руч ка спе ре мо тањи ре и дру ге судо ве и с 
тијем спла чи на ма напо ји мо сви ње. 

спла чи ња ра ж 1. ‘посу да за спла чи -
не’. – Поред шпо ре та стал но сто ји спла -
чи ња ра и шта гођ од јела оста не ми тури -
мо у њу, ништа не баца мо, јазук је, а 
сви ња ма зау вар; 2. ‘немо рал на жена, сва -
шта ра’. – Немо д-имаш посла с оном спла -
чи ња ром да ти не рас ко па кућу. 

спле сти -етем св ‘упле сти, уви ти’. – 
Оди, бла го баби, да ти спле тем кики це; в. 
доко ле ни ца.  

сплет м ‘клуп ко зми ја’. – Оне дугач -
ке, што се не поми њу, у вре ме паре ња 
буду у спле ту има иг кој зна кол ко и ондај 
су нај о па сни је; в. опри ча ти, уне зве ри ти. 

спло ди ра ти -оди ра (не)св ‘екс пло ди -
ра ти’. – Немој де тура ти толи ко дрва, спло -
ди ра ће вру на, виш да се уси ја ла.  

спље ска ти -ескам св ‘ура ди ти нешто 
повр шно’. – Каки си ово колач спље ска -
ла ко да си га нога ма мје си ла. 

спљо шти ти спљо штим св ‘згње чи ти, 
дефор ми са ти при ти ском, сте за њем’. – Ćео 
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му нео ти це на шешир и спљо шти јо га, 
шћео е да црк не кол ко му бија ше кри во, а 
Вили ман му вели »ебеш шешир, чувај 
здра вље«. 

спод би ти спод би јем св ‘згра би ти, 
шче па ти’.  – Кад је Гаври ло изла зи јо из-
куће, спод би само комад сува љеба и отут -
ња. 

спо диг ну ти -нем св 1. ‘поди ћи’. – 
Спо диг ну ли су вино град за при мер; ║ спо -
ди ћи спо диг нем св ‘и с т о ’ . – Рад би био 
да спо диг нем мено спо ме нич ка за живо -
та мене и оној мојој муче ни ци; 2. ‘одга ји -
ти’. – Вилип и Нов ка су спо ди гли три не -
сто ро ђеце и сва им се, с Бож јом помо ћу, 
обдр жа ше; ║ спо ди за ти -жем несв 1. 
‘одга ја ти’; в. про че вље; 2. ‘гра ди ти’; в. 
замр је ти, над гоб ник. 

спо до ба м / ж ‘руго ба (морал на)’. – 
Кад таку спо до бу углед неш дале ко на 
путу, скло ни се док не про ђе.   

спој ка ж ‘напра ва која спа ја два или 
више дело ва’; в. клам фа, ора чи ца. 

спо ма га ти спо ма жем несв ‘пома га ти’. 
Они су били пра ва бра ћа и стал но су спо -
ма га ли јeдан дру гог до дана дана шњег; ║ 
спо мо ћи спо мог нем св ‘помо ћи’. – Труд -
те се, бла го тају, да један дру гог спо мог -
не те јел зна те како е каза но: нема бра та 
док не роди мај ка; в. испи сник. 

спо мен м ‘над гроб ни белег, спо ме -
ник’. – Она мо пла нин ка на чијем је спо -
ме ну кра вља ча и чабри ца; над мај сто ро -
вим гро бом алат ке: рапон, и свр дло и 
ђељ ка, над кме то вим – масти о ни ца и перо 
са све штам би љом и кме тов ским шта пом, 
подрум џи ји тури ли кључ и чуту ру, вино -
гра да ру – чокот и мака зе, шнај дер ки – 
шива ћу маши ну, а вој ник се не раз два ја 
од пушке и бајо не та с кои ма је стра жио 
на бра ни ку Ота че ства  (7: 56) – И кад је 
спо мен спо диг нут, било е бол бо на и доље 
на гро бу и горе на ке на спо ме ну (7: 213); 
║ спо ме ни чак -чка м дем. – Радо сав и 
Дра ги ња спо ди го ше свом син чи ћу Гво -

зде ну спо ме ни чак и на њим напи са ше: 
роди мо се да мре мо, а мре мо да веч но 
живи мо; в. спо диг ну ти.  

спо ме нак -нка м бот ‘цвет Myoso tis, 
неза бо ра вак’. – Спо ме нак ти је један пла -
ви цве тић о коме су и пје сме спје ва не ко-
но што е она »од спо мен ка пла вог цве ћа 
венац ми опле ти те«. 

спо ме ну ти спо ме нем св ‘поме ну ти’. – 
Каже баба кад смо изла зи ли из мана сти -
ра игу ма ну кад му е цели ва ла руку, вели, 
спо ме ни нас, оче, у моли тва ма тво им; ║ 
спо ми ња ти спо ми њем несв ‘поми ња ти’. 
– Бог да му душу про сти, а остат ку да 
пода ри живо та и здра вља еда би га спо -
ми ња ли у вје ки вје ков. 

спо мо ћу предл ‘помо ћу’; в. рас точ -
ник, срдач ка. 

спо па да ти спо па дам несв 1. ‘напа да -
ти, доса ђи ва ти (мол ба ма, зах те ви ма)’. – 
Поче ше га ђеца спо па да ти да купи чезу, 
он се дуго нећ ко, па при ста;  ║ спо па сти 
спо пад нем св пре ма спо па да ти. – Спо по 
е да се уда за њега и није шћео да се отка -
ни све док није при ста ла; 2. ‘узе ти маха’. 
– Спо па ла га нека боле шчи на, з дана у 
дан коп ни ко снјег с про ље ћа, ишли смо 
док то ру, ништа није вре ђе ло. 

спор спо ра -а 1. ‘који није брз, пола -
ган’; в. дости жан; 2. ‘од кога се може 
мање поје сти, од кога се брзо заси ти’; в. 
ври шак. 

спо ра ди предл ‘због, ради (нече га)`. – 
Кад гој про ђем спо ред њиног гро ба, пође 
ми суза, да л спо ра ди њиг, ил спо ра ди нас 
не знам (7: 163); изр. ~ себе ‘ради нужде’. 
– Мора док спо ра ди себе д-изи ђем иза-
куће. 

спо раћ -аћа м ‘спор, типак’. – Добар 
је ко љеб, ал спо раћ, не мош да г-ишче -
каш, спор ко спуж. – Кад је онај спо раћ 
тре со шљи ве, Рада и ло зеба ва па каже: глај 
како дрма – ко спуж букву. 

спо ред предл ‘поред’. – Ćеди мо туј -
нак спо ред меи та и раз го ва ра мо о њего -
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вом живо ту. – Они спо ред пута поса ди ли 
ора се. 

спо реч ка ти се -ам се св ‘поспо ри ти 
се’. – И тако они реч по реч, згод но се 
спо реч ка ше, једва иг раз ва ди смо; в. дома -
ћин ство. 

спо риш в. ајдуч ки. 
спо так ну ти се спо так нем се св ‘завр -

сти се, сапле сти се’. – Скло ни ту шедр њу 
од вра та да се жена не спо так не кад уиђе; 
║ спо та ћи се спо так нем се св ‘и с т о ’ . – 
Он ће да се спо так не и на сво ју ногу, не 
тре ба нико да му под ме ће туђу. 

спо чет ка прил ‘нај пре’. – Спо чет ка е 
он бијо не мож бити бољи, ал се после 
исква ри и обне ра ди. 

спра ви ти спра вим св ‘при пре ми ти, 
ску ва ти’. – Спра ви јед ну добру гиба ни цу 
за вече ру; ║ спра вља ти спра вљам несв 
пре ма спра ви ти. – Спра ви ла Руме на бура -
ни ју, прсте да пој деш. 

спрам предл ‘наспрам, насу прот’. – 
Тури јо га учи тељ, боз немир лу ка, у прву 
клу пу спрам њего вог аста ла. – Она њего -
ва кра ва спрам наше буше изгле да ко кућа 
спрам коко ша ра; в. упре ма се. 

спра сна ‘која носи плод (о крма чи)’. 
– Спра сне нам оба дви је крма че, ако Бог 
да, биће пра си ћа за Божић. 

спра ти спе рем св в. спи ра ти. 
спр да ти се спр дам се ‘руга ти се, изру -

ги ва ти се’. – Никад немо да се спр даш, 
бла го ђеду, то чине само они који нема ју 
стра од Бога ни стид од људи.  

спре да ти спре дам несв ‘спа ја ти, упре -
да ти две жице у јед ну’. – Спре да ла ја ону 
руди цу, код ова ца, на дру жли цу, кад он 
бану и вели ми: сре ћан рад, Маро, а ја ти 
се пре не ра зик; ║ спре сти спре дем св пре -
ма спре да ти. – Помо же ми Љепо са ва 
спре сти. – Наша Мара пре ло зва ла / све 
су пре ље рано дошле / све су пре ље рано 
спре ле. 

спре да ча ж ‘тка ни на од дебе ле, пре -
пре де не вуни це, слу жи за покри ва ње’. – 

Љети се покри ва ло тањим поња ва ма, а 
зими спре да ча ма (9). 

спре ма ж ‘дево јач ко рухо’. – Отац јој 
наба ви јо нај бо љу спре му у селу, а мај ка 
иза тка ла ћили ма, нае кла ла виран ги, наве -
зла  кое че га,  има ће  два пара коња да 
вучу руо. 

спре ма ти спре мам несв ‘при пра вља -
ти, при пре ма ти’. – Спре ма ли су свад бу 
месец дана, ал јесу е и спре ми ли, нема 
шта да се каже; ║ спре ми ти спре мим св 
спре ма ти. – Спре ми ли јој руо од игле до 
син ге ри це и шиво ње ра.  

спр жи ти -им св ‘спа ли ти, саго ре ти’. 
– Ако ова при пе ка потрае још кои дан, 
спр жи ће све, не знам ку-ћемо сто ку и че-
љад на-зиму. 

спри ја те љи ти се -им се св ‘скло пи ти 
при ја тељ ство. – Бог ме се они спри ја те љи -
ше, оже ни ше сина ш њином ћер ком.  

спр љи ти спр љим св ‘упро па сти ти 
вре ли ном или мра зом’. – Скло ни, ћери, 
мушка тле спо ља да иг не спр љи сла на, 
нешто е подо бро залад ње ло; в. набри са ти. 

спро ве сти -едем св ‘пре ве сти, одве -
сти’. – Чули смо кад су га мили цај ци спро -
ве ли, али нисмо ништа виђе ли; ~ се ‘про -
ве сти се’. – Иć, што смо се спро ве ли на 
свад би, било е весе ло да не мош пој ми ти; 
║ спро во ди ти -ово дим ‘пра ти ти, пре во -
зи ти’. – Угу ра ше га мили цај ци у мари цу, 
одве до ше на саслу ша ње и потље га спро -
ве до ше код суди је; ~ се несв пре ма спро -
ве сти се. – Спро во ди ће мо се ми тако и 
на тво јој свад би.  

спро вод -ово да м ‘погреб на повор ка’. 
– Кад је Жар ку била сара на, цело село до-
шло на спро вод, а опе ло слу жи ло четр -
нес попо ва. 

спро во да џи ја м в. про во да џи ја. – Дејо 
ти је бијо спро во да џи ја мло ги ма кои ма 
није пола зи ло за руком да се оже не и тај 
му спро во да џи лук ишо од руке. 

спро во да џи лук -илу ка м ‘посре до ва -
ње при упо зна ва њу мла ди ћа и девој ке 
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ради скла па ња бра ка’. – Од сви ју посло ва 
нај во љо е спро во да џи лук: ту пане барем 
печен пје вац, а ако дође до свад бе, бог ме 
и богат бошча лук, а није бијо гадљив ни 
на паре кое му дад ну на-име дан гу бе. 

спро ћу предл ‘про тив’. –  Не би имо 
ништа спро ћу тога, да е ко човек пито, но 
он би шћео ко каба да ки ја, на-силу, е не-
ћеш, сине мај чин, па да си још толи ки; в. 
апси ти, испли ва ти. 

спр ца ти -ам св ‘напу ни ти доста годи -
на, а не ура ди ти ништа’. – Немо ништа 
да га жалиш: спр цо у гузи цу толи ке годи -
не и само гло да се нај де и напи је, ништа 
ство ри јо није ко да се не ваља. 

спр чи ти -им св ‘при те сни ти, ома ли -
ти’. – Шта си то спр чи јо, немо, бре, да се 
сра мо тиш, ово е била дома ћин ска кућа и 
туј се никад није жали ло; ~ се ‘ску пи ти 
се, сма њи ти  се’. –  Спр чи ли се ко за дв је 
- бaнке сира. 

спрч ка ти -ам св ‘спре ми ти на брзи -
ну’. – Ма јес нам поста ви ла д-еде мо, ал 
спрч ка ла неки бућ ку риш – није ни за шта. 

спр чо љак -ољка м ‘нешто мало, сит -
но’. – Ове годи не пор ђа во воће због суво -
ви це, само са ми спр чољ ци; в. мају шан. 

спр шти ти -им св ‘изгње чи ти, исти -
сну ти (гној из рани це)’; в. бубу љи ца. 

спуж м зоол ‘меку шац пуж, Helix’.  – 
Он ти је, јад ник, ко спуж: оста ви јо за со-
бом љигав траг, никад није имо свое ја. 

спу тан спут на -о ‘заба чен, дале ко од 
пута’. – Није им лоше има ње, јазук што е 
спут но. 

спу ти ти спу тим св ‘ома ња ти’. – Спу -
ћен му онај капу тић, не може ласно да га 
заков ча. 

спу ца ти спу цам св ‘потро ши ти све, 
поје сти и попи ти’. – Пури ша спу цо оче -
ви ну, па му после бијо крив неко дру ги. 

спу чи ти спу чим св ‘стег ну ти, закоп -
ча ти’;  в. пуце. 

спу шта ти (се) -ам (се) несв ‘пре ме -
сти ти надо ле’. – Ајде да ми помо жеш да 

спу шта мо даске с кал ка на, суве су добро. 
– Кад смо ишли на так ми че ње целог Дра -
га че ва у ски ја њу, спу шта ли смо се озго 
низ Гуште ро ви цу и туј нак ти је побе ду 
одњо Раде Ћен дић, зва ни Чау ра, Бог да 
му душу про сти; ║ спу шти ти (се) -им (се) 
св ‘при ле ћи’. – Само мено да спу штим 
ове мое ста ре кости, па ћу доћи, ајте ви.  

спу шта ча ж ‘про ду же так осно ве 
напра вљен од кана па – како би се до кра -
ја утка ла’. – Оста ло је још мало осно ве 
до спу шта че – да изат кем тор би цу (9). 

срав ни ти срав ним св 1. ‘уни шти ти, 
порав на ти са земљом’. – Тијег дана уда -
ри град и срав ни нам љети ну са земљом: 
2. ‘упо ре ди ти, све сти рачун’. – Ајде да 
ми види мо ко коме шта дугуе, да срав ни -
мо рачу не ко људи; ║ срав њи ва ти срав -
њу ем  несв пре ма срав ни ти. – Oне про -
кле те Шва бу ри не су нам кад гој су могли 
све руши ли и срав њи ва ли нашу муку са 
земљом, а вамо се баја ги пре ста вља ју ко 
кул ту ран народ.  

сра ди ти сра дим св ‘пора ди ти, завр -
ши ти радо ве’. – Ђе гој ко има нешто да 
сра ди, ил жури да доми ри што е нау мио, 
зов не њега да му помо же  (7: 110); в. над -
гор ња ва ти; ║ сра ђи ва ти сра ђу ем несв 
пре ма сра ди ти; в. спа ри ва ти, трк.  

срам м ‘стид, сра мо та’. – Они неће 
умрје ти од сра ма, не тре ба им се боја ти; ║  
сра ман срам на -о ‘поква рен, бести дан’. – То е 
јед на срам на рђа од чове ка; ║ срам но прил 
‘застид но’. – Тако срам но зна ли су да лажу само 
они, а не зна се ђе су то нау чи ли. 

сра ми ти се сра мим се несв ‘сти де ти 
се’. – Што се ти сра миш, бла го ђеду, сло -
бод но узми.  

сра мо та -оте ж ‘бру ка, обеш ча шће -
ње’. – То е вели ка сра мо та бла го баби; ║ 
сра мо тан сра мот на -о. – Сра мо тан је тај 
њин изго вор, то е оби чан поква рен лук; ║ 
сра мот но прил ‘бестид но, вул гар но’. – 
Поче да була зни сра мот но, би ме стид од 
њего ве бру ке. 
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сра мо ти ти сра мо тим несв ‘обез вре -
ђи ва ти, куди ти, оцр њи ва ти’. – Ништа се 
ти не бој, бла го ђеду, кад те непра вед но 
оцр њу ју и сра мо те, себе бру ка ју јел исти -
на се не да веза ти.  

сра мот њак -ака м ‘човек који се сра -
мо ти’. – Онај Буди ми ров сра мот њак се 
јопет избру ко. 

срге ња ти се -ењам се ‘сло ма та ти се’. 
– Срге ња ше се некуд доље низ-рид; в. 
прер ге ња ти се. 

срда ж ‘осо ба која се лако љути на 
све’. – Срди ла се баба на ђеда што е реко 
дуга коса плит ка памет, а он јој реко: срдо 
моја, не срди се на ме.  

срдач ка ж ‘шип чи ца, дрв це које се 
про вла чи кроз цев на коју је намо та ва пре -
ди во’. – На цјев чи цу од зове се намо та ва 
потка па се она умет не у чунак спо мо ћу 
срдач ке и тако се тке. 

срдит срди та -о ‘љут, бесан’. – Уиђе 
у-кућу нако срдит и намр го ђен, види се 
да му нису све козе на бро ју. – Ђедо им је 
гово ри јо да су били срди ти ко баби ни 
овни ћи кад иг пушти у ота ву; ║ срди то 
прил ‘љуто, бесно’. – Срди то јој одру би: 
немо де то да си ура ди ла, да те гуја не 
печи. 

срди ти (се) срдим (се) несв ‘љути ти, 
гне ви ти’; в. срда. 

срдо бо ља ж ‘дизен те ри ја’. – Пови ше 
вој ни ка ти је ондај сна шла срдо бо ља, мука 
су се наму чи ли. 

сред њак -ака м а. ‘сред њи син’. – 
Сред њак ти нае бе како окре неш, све пук -
не пре ко њего ви јег леђа јел ста ри ји је већ 
вели ки, а мла ђи је још мали; б. ‘неко ко 
је осред њег имов ног ста ња’. – И сред њак 
у селу награ бу си, на њега това ре јел газда 
е газда, он је бли зак вла сти ма, а сиро ма 
нема од чега. 

сре за ти -жем св ‘скро ји ти’. – Идок код 
шнај дер ке да ми сре же аљи ну.  

сре муш м бот ‘дивљи бели лук који 
расте у шуми почет ком про ле ћа, медве ђи 

лук, Alli um ursi num’. – Горе нак код испо -
сни це калу ђе ра Рафа и ла испод Кара у ле 
има сре му ша ко пље ве. 

сре та ти се -ам се несв пре ма сре ти -
ти се. – Сре та ли смо се рани је често, а 
сад већ поду го немам ника ког абе ра о 
њему; ║ сре ти ти се -им се св ‘сре сти се’. 
– Јед не при ли ке се вође сре ти ше Љубин -
ко и Мило рад и здо го во ри ше се око 
изград ње тра то ва ра; ║ сре ћа ти -ам несв 
‘сре та ти’. – Сре ћа вас испра ћа ла и сре ћа 
вас сре ћа ла (7: 131); изр. Ако сре ћу не сре -
тиш, неш је сти ћи.  

сре ћа ж ‘нај ве ће добро, циљ људ ског 
пона ша ња’. – Бог ти сре ћу дао и сре ћа ти 
пје ва ла; ║ сре ћи ца ж дем. – Кад нас је 
испра ћо, има ди ја ше оби чај да рече: ђе гој 
оди јо – сре ћи цу нао ди јо и у дом је доно -
си јо; в. џар ну ти; ║ сре ћан срећ на -о 1. 
‘испу њен сре ћом, радо стан’. – Дошла је 
сва срећ на и рас пе ва на; 2. ‘доно си ти сре -
ћу, бити срећ не руке’. – Он ти је бијо срећ -
не руке: шта гој је почо – све му се позла -
ти ло; 3. ‘у изра зи ма за иска зи ва ње жеље, 
при поздра ви ма’. – Нек ти је срећ но и 
бери ћет но. – Сре ћан рад, бра ћо, и руке ви 
се позла ти ле. – Кад дола зиш на сла ву, 
каже се »Срећ на сла ва, дома ћи не«, а дома -
ћин нај че шће одго ва ра »Бог ти сре ћу дао«. 
– Срећ на ти сла ва, ђедо, и да нам сла виш 
мло го љета и годи на; ║ срећ но прил. – 
Ђеду смо се вазда јавља ли да смо срећ но 
сти гли; ║ сре ћом прил. – Дје те се ошљи -
га и упа де у-поток, ал сре ћом није настра -
да ло.  

срећ ко вић м ‘који има сре ће’. – Он 
ти је пра ви срећ ко вић, све му е ишло на-
руку, за њега би ти важи ла она: роди ме, 
мај ко, срећ на па ме баци у трње. 

срик та ти срик там св ‘доте ра ти, дове -
сти у ред’. – Није ласно, толи ка чељад у 
кући, тре ба ло е то све срик та ти да се зна 
шта ко и како ради, а да нема ника ки јег 
зађе ви ца. – Бијо е раз ма жен начи сто, ал 
кад је оти шо у шегр те, срик то га мај стор: 
ни оно дје те ни помо зи Боже. 
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сри ца ти сри чем  несв ‘чита ти сло во 
по сло во’. – Наши ста ри су једва сри ца ли 
кад нешто чита ју, ал су били обра зо ва ни 
јел су има ли образ, џаба су вам ове шко -
ле ти не кад  не зна те нај глав ни је. 

срка ти срчем несв ‘пити нешто са гла -
сним уср ки ва њем’. – Кад је Мили сав Цре -
во ња срко каву код Коза у кава ни, чуло 
се до испред кава не, а он то ради јо зинат; 
║ срк ну ти срк нем св ‘мало отпи ти’. – Ај 
да срк не мо по један гутљај из ове при ја -
те љо ве чуту ре; ║ срку та ти -ћем ‘пома ло 
отпи ја ти’. – Ене њиг дви је у куј ни нешто 
ћућо ре и срку ћу каву. 

срља ти -ам несв ‘ићи непро ве ре ним 
путем, несве сно, насу ми це’. – Тај ти срља 
у ништа клук начи сто, туј нак чое ка нема 
ни овић ка, ува ти јо се лошог дру штва и 
пошо стран пу ти цом; ~ у про пас ‘несве -
сно ићи погре шним путем’. – Вико им он 
да с таком поли ти ком срља ју у про пас, ал  
нису шће ли да га чују. 

срна ж зоол ‘пре жи вар из пор. јеле на, 
Capre o lus capre o lus’; ║ срн че срнчета с 
‘мла дун че срне, лане’. – Низ рје ку про -
тут ња ше јелен, срна и срн че; ║ срне ћи -а 
-е ‘који се одно си на срну’. – Бија гу лов -
ци начи ни ли срне ћи папри каш, јели смо 
у слас. 

срне ти на ж ‘срне ће месо’. – Не знам 
како мош да не волиш срне ти ну, ништа 
љеп ше од ње нема. 

сро за ти се сро за(м) се ‘спу сти ти се, 
спа сти’. – Нису му се само сро за ле пан -
та ло не, него се он сро зо на нулу, бру ка 
јед на од чове ка; ║ сро зан -а -о ‘коме су 
спа ле пан та ло не’ – Узми каиш па се опа -
ши, немо ићи тако сро зан. 

сро зо -а м ‘човек који је про пао, 
физич ки или морал но’. – Онај сро зо про -
по начи сто: ни онај човек ни помо зи Боже. 

сро зу ља ж ‘неу ред на, аљка ва жена, 
која иде заро за них чара па. – Про ђе она 
сро зу ља нис-пут. 

сро ља ти се сро ља се св ‘пасти, сру -
ши ти се’. – Сро ља ла се ћера ми да на Видо -
са вље вој кача ри, ако е не пре по кри ју, 
кљок ну ће од првог снје га. 

сро ство с ‘срод ство’. – Они су ти вели -
ко сро ство, од дви је сестре бра ћа, видиш 
да се личе. 

срп м ‘алат ка за жетву’. – Рани је у вре -
ме жетве су бива ле мобе, жене поне су 
српо ве и жњу, вези о ци везу ју сно по ве и 
мало-мало па песма одјек не.  

срп ски -а -о ‘што при па да Срби ма, 
што се одно си на Србе’. – Саши ла ђеци 
кошу ље од срп ског плат на, кад иг поглед -
неш – ко цве то ви у лива ди. 

сру би ти сру бим св ‘уни шти ти’. – Уда -
ри град о Петро вуд не те годи не те нам 
сру би љети ну диби дуз. 

сру ши ти -им св ‘разо ри ти, рас ту ри -
ти’.  – Сру ши јо Милин ко нека да шњи ду-
ћан, оће да пра ви нову гра ђе ви ну.  

срца на ж ‘нади мак за жену’. – Каже 
Дамљан њего вој Мило са ви: Срца на, тур -
де по каву, а она пору ме ње од сти да што 
јој то рече пред њима. 

срце с 1. анат. – Само се ува ти за гру -
ди и зјев ну: срце га пре ćе че;  2. ‘сре ди на, 

92. СРП 
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нај леп ши део нече га’. – Вика ше тајо: дај -
те ђеци срце од лубе ни це и кору од млје -
ка, они тре ба да расту. 

срча ж ‘изло мље но ста кло’. – Ноћас 
су били ћевли, густи ра ли, лум по ва ли и 
напра ви ли срче до коље на. 

срча ни ца ж ‘дрве на гре ди ца која 
пове зу је  пред њи и зад њи крај запре жних 
кола’. – Нико није боље мого од Мла до -
ми ра да зађе ри како јасен расте у срча ни -
цу (в. 51/5, стр. 253).  

срчи ка ж ‘сре ди шњи део ста бла дрве -
та’. – Бје љи ку напа да жижак а срчи ку јок. 

срџа да в. сар џа да.  
ста бло с ‘дебло, део дрве та од коре на 

до гра на’. – Ми с про ле ћа окре чи мо ста -
бла у вот ња ку; ║ ста блић -ића м дем. – 
Кад бид не пред-зиму, све ове мла де ста -
бли ће тре ба зави ти да иг зече ви не ољу -
ште.  

ста бљи ка ж ‘ста бло куку ру за’. – Кад 
се пожњу коси ром ста бљи ке муру за, онда 
се пове жу сно по ви и сло же у купе; ║ ста -
бљи чи ца ж – Од оног позног жита ста -
бљи чи ца оста тан ка, није дебља од прста. 

ста ви ти ста вим св ‘мет ну ти, поло жи -
ти’. – Ста ви џезву нек се гри је вода, са-ће 
да бану људи да им ску ваш по каву; ║ ста -
вља ти -ам несв ‘мета ти’. – Кад замје си 
чесни цу, мај ка ста ви пари цу, па ко доби је 
он је батли, ићи ће му све од руке; ~ се 
‘меша ти се у туђе посло ве’. – Не знам шта 
му е тре ба ло да се ста вља у туђе ства ри, 
што вико онај не трпај дупе међ пија не 
Тур ке. 

ста до с ‘скуп ова ца јед ног вла сни ка’. 
– Некад су се ода вле до на вр пла ни не 
беље ла ста да, а сад ниђе јед не овце. 

ста ја ти / сто ја ти сто им несв ‘1. ‘миро -
ва ти у сто је ћем ста ву’’ . – Сто ја ли они под 
јабу ком, кад паде озго јед на жута ко ли-
мун. – Стои на стра жи, не мрда; 2. ‘бити 
чврст у морал ном ста ву, у убе ђе њу’. – 
Вика ше весе ли ђедо: Јели ца стои, Овчар 
стои, а човек – како кои. 

ста ја ти ста ем несв ‘зау ста вља ти се’. 
– Ради ко маши на, не стае ко да се не-
ваља; ║ ста ти ста нем св ‘зау ста ви ти се’. 
– Учи јо нас ђедо ону песми цу све пола ко 
реч по реч, а ми за њим пона вља мо: ђе ја 
ста док ти про ду жи, још смо дужни, ти 
оду жи; изр. ~ ко уко пан ‘запре па сти ти се, 
шоки ра ти се’. – Кад је чуо кук ња ву, стао 
е ко уко пан; ~ на жуљ ‘дир ну ти неког у 
осе тљи во место’. – Он чуо да му е шће р -
ка затруд ње ла и да ће да роди копи ле па 
му стае на жуљ и бак сем пита: бога ти, 
како ти је ћера; ~ на муку ‘под се ти ти неког 
на нешто што га боли’. – Ува ти ли му сина 
у кра ђи, а Вла де нава ли јо да му при ча о 
поште њу, те му стае на муку; ста ни-пани 
‘наћи се пред суд бо но сном одлу ком’. – 
Кад би ста ни-пани, он окре те ћурак нао -
па ко и поче њима да кули зи и да се увла -
чи у гузи цу и онда сам виђо да то чове ка 
ни виђе ло није; ║ ста ја ћи -а -е в. сто е ћи; 
~-а соба ‘про сто ри ја за госте, гостин ска 
соба’. – У нашој ста ја ћој соби су биле ико -
не, нај љеп ши ћили ми, ту су се гости доче -
ки ва ли, туј се у сла ву диза ло; ~-е одје ло 
в. одје ло; ║ сто е ћи -а -е (об. одје ло) ‘(оде -
ло) које се обла чи у све ча ним при ли ка -
ма’. – Има сто е ће одје ло кад се пође, нако, 
неђе на свад бу ил на сабор, а има оно што 
е мено изно ше но за на пијац ил у задру гу 
кад пођеш, а има вако ко во ја сад за по-
кући, по њиви, а кад и то ослу жи – мож 
још д-иде у њиву да се начи ни пла ши ло; 
~-а мара ма ‘мара ма која се пове зу је у све -
ча ним при ли ка ма’. – Изми ла се баба, иче -
шља ла, спле ла кике и убра ди ла сто е ћу 
мара му; ║ сто ећ ки прил ‘сто је ћи’. – Кад 
су при шли меи ту, изја ви ше сау че шће род -
би ни, пре кр сти ше се, спу шти ше свје ће, 
послу жи ше се сто ећ ки и поме ри ше се у 
лад док не стиг не поп. 

стај њак м  ‘стај ско, об. гове ђе ђубре’. 
– Рани је се њиве ђубри ле само стај ња ком, 
за вештак се није ни зна ло. 
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ста клар -ара м ‘ста кло ре зац’. – Скло -
ни дер се с виђе ла, није ти отац бијо ста -
клар. 

ста кла ра ж ‘фабри ка ста кла’. – При -
чо ми ујко да е виђо кад је бијо вој ник 
ста кла ру тамо неђе чак у Пара ћи ну. 

ста кла рац -рца м ‘врста белог куку -
ру за’. – Нема ништа љеп ше од кача ма ка 
са ско ру пом и сиром, још ако е бра шно 
од ста клар ца или осма ка, нема боље. 

ста кле нац -нца м ‘ста кле ни кли кер’. 
– Ми смо има ли кењ це од ило ва че осу -
ше не на-сун цу, а Цве то имо ста кле нац. 

[стакло] с. – Очи сти те, ћери, ста кла 
на свим про зо ри ма. – Кад су гру ну ле пран -
ги је, зазве ча ше ста кле та на про зо ри ма; 
изр. каље но ~ ‘тер мич ки обра ђе но ста -
кло’. – Каже тајо да има каље но ста кло 
кое не мош ласно да раз би јеш, вели мло -
го твр ђе од обич ног; ‘део лам пе, фење ра’ 
(в. сл. 61/1, стр. 281); ║ ста клен ста кле на 
-о, одр. ста кле ни -а -о. – Има ли смо нај -
пр во земља ни, па потље пле ка ни и од-
ско ра ста кле ни бокал. 

ста ла жа ж ‘поли ца’. – Наре ди јо ми 
Миро слав Савин ста ла же у-изби, не може 
љеп ше да бид ну. 

ста ло жи ти се -и(м) се св 1. ‘спу сти ти 
талог на дно посу де, изби стри ти се’. – Кад 
пото пиш креч, добро изме шај, па онда 
нек одстои док се ста ло жи; 2. ‘сми ри ти 
се (после сна жног узбу ђе ња, бур не реак -
ци је)’. – Немој да бид неш избр зан, но се 
тру ди да будеш ста ло жен;  ║ ста ло жљив 
-а -о ‘сми рен, одме рен’. – Она је вазда 
била ста ло жљи ва: што гој се деси ло – по 
Бож јој вољи се деси ло; в. руда; ║ ста ло -
жљи во прил ‘сми ре но’. – Каже он њему, 
нако, ста ло жљи во: ове, оне и оне она мо 
неђе ље не могу, а после наи ђи да се здо -
го во ри мо.  

ста нов ник -ика м ‘камен у лива ди 
који се не може изва ди ти, ста нац’. – Тај 
ста нов ник сто ји вје ко ви ма у Мило ми ро -

вој лива ди, нико није мого да га изва ди 
до дањ данас. 

ста ра оц м ‘тутор, ста ра тељ’. – Кад су 
му умр ли роди те љи, он бијо мало ље тан 
па му суд одре ди јо стри ца за ста ра о ца. 

ста ра ти се ста рам се ‘бри ну ти, води -
ти рачу на’. – Цео живот се ста ро да бид -
не тачан у све му, никад пре ме ђи јо, никад 
заки но на мери ил на кусу ру, ником зло 
ни поми сли јо није, а јад но ти да е учи ни -
јо и спо ра ди тога су га сви цени ли и 
пошто ва ли и гово ри ли да ни мра ва није 
зга зи јо. 

ста рац ста р ца м 1. ‘стар човек’. – Ста -
р ци боље на дале ко виде јел је у њиг гла -
ва, а у мла диг сна га; ║ ста р чић -ића м 
дем. – Бија ше горе нак на пла ни ни један 
сме ран ста р чић ког су сви цени ли; ║ ста -
р чи на м пеј. – Она стар чи на поче нешто 
да гала ти; ║ стар ке ља м пеј. – Каже ђедо 
свом уну ку у шали, иć што гадан стар ке -
ља растеш; ║ ста рач ки прил ‘попут ста р -
ца (спор, наглув, сла бог вида)’. – Пита га 
он: како си, ђедо, а ђедо вели: нако, ста -
рач ки: наглув, обне ви ђо, кља кав, ал, јопет, 
вала Богу, јел бла го оном ко оста ри; 2. 
‘женин отац, таст’. – Наша ли се јам пут 
при ја тељ мог ста р ца и каже: имо зета ил 
магар ца то ти дође на исто, а мој ста рац 
му вели: не би ја мог зета дао за сва три 
тво ја сина. 

ста реж ж 1. ‘ста ре ства ри’. – Морам 
д-опа рам Савов џем пер, ицје по му се на 
лак то ви ма, а и ома њо, па ћу од оне ста ре -
жи да му испле тем полу вер; в. полу вер; 2. 
‘непо ко ше на лањ ска тра ва’. – Ону лањ -
ску ста реж у лива ди ћу ан спа не снјег да 
попа лим.  

ста ре ши на м ‘кућ ни дома ћин’. – Тамо 
ђе нема ста ре ши не нема ни куће. 

ста ре шин ство с ‘уло га кућ ног ста ре -
ши не’. – Кад је Дра ги ша напу ни јо шесет 
годи на, он сазо ве кућа не и пре да ста ре -
шин ство Обра ду и каже му: од сад ти бри -
ни, а ја нећу да кажем ни шиш ни пис, а 
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то ти зна чи: ако би пје вац шћео да ти кљу -
ца пре ка ду, нећу да му кажем шиш, а ако 
би мачак кре но на пече но божит ња че, 
нећу да му кажем пис (10: 97). 

ста ри -а -о ‘који је стар, који дуго тра -
је’. – Има ло на нашем пото ку пре ко пет -
нес ста риг воде ни ца; ~ сват ‘уз кума, нај -
ва жни ја сва тов ска функ ци ја и дру ги 
све док на вен ча њу’. – Kода-нас су ти на 
свад ба ма нај глав ни ји кум, ста ри сват, ђе-
вер, бар јак тар, чауш, вој во да и дома ћин, 
дома ћин је маом мла до же њин стриц, а 
ста ри сват ујак; в. ста рој ко. 

ста ри на м ‘стар човек, ста рац’. – Нема 
ти бољег учи те ља од каког мудр ог ста ри -
не у селу који је про шо сито и реше то, и 
рато ве, и попла ве, и глад не годи не и кое -
шта; – Еве оно мад раз го ва рам са ђедом, а 
он вели: дје те, ђе се ста ри не не чују, туј 
Бог не пома же; ║ ста рин ски -а -о ‘древ -
ни, ста ри’. – Земај ле су ста рин ски људи 
има ли ста рин ска ćеме на: ком пир месе чар, 
пше ни цу бан кут, муруз ста кла рац; ║ ста -
рин ски прил ‘на ста рин ски начин’. – Док 
се земља ради ла ста рин ски, било је на њој 
и здра вља и здра вог наро да. 

ста р је ство / ста ре штво с ‘поре дак по 
годи на ма’. – К руци смо при ла зи ли по 
стар је ству, нај пр во ђеду, па чичи, ондак 
баби, па стри ни. – Знао се ред и све било 
по ста ре штву. 

ста ро ćе ди оц м ‘ста ро се де лац, мешта -
нин који више гене ра ци ја живи у месту’. 
– Мили ће ви ћи нису ста ро ćе ди о ци вој нак 
јел се ста ри Радо мир при вен чо кад се оже -
ни јо са Јеро ти је вом ћер ком Катом, она 
била мира жин ка. 

ста рој ко м ‘ста ри сват (нов.)’. – Туј 
ти ми ујку запје ва мо: нема пје сме ни весе -
ља, док ста рој ко не запје ва. 

ста ро ко сан -сна -о ‘пре ста рео (о тра -
ви, сену)’. – Није поко ше но на вре ме, мло -
го ста ро ко сно, није ни за шта сем за козе 
ил про стир ку. 

ста рос -ости ж ‘ста рост’. – Док си 
млад, мисли на ста рос да те не пита ста -
рос ђе ти је била мла дос и да не бид не по 
оној млад дели ја – стар сиро ма. 

ста ро став ни -а -о ‘ста ри, древ ни (о 
књи га ма)’. – Тако, вели ђедо, кажу књи ге 
ста ро став не.  

ста ру ди ја ж ‘ста ра, неу по тре бљи ва 
ствар’. – Ајде бре, чове че, да ове ста ру -
ди је дад не мо Цига ни ма кад наи ђу, само 
нам пра ве гужву и завр зи ва мо се око-њиг; 
в. рга ти. 

ста ру ши ти се ста ру шим се несв ‘оти -
ма ти се од кон тро ле ста ри јих (о деци), 
пона ша ти се само вољ но’; в. одоц ни ти. 

стас м ‘раст, виси на тела’. – Бија ше 
тво ја баба ко вила, има ла е и стас и глас, 
кад запје ва ко да звје зде брои; ║ ста сит 
ста си та -о ‘висок, вит ког ста са’. – Бија ше 
нако ста сит и лепе нара ви. 

ста са ва ти ста са вам несв ‘доспе ва ти, 
при спе ва ти’. – Ђевој ке му већ ста са ва ју 
за уда ју. – То е нара штај кои је ста са во уз 
жижа ли цу и огњи ште над коим су виси ле 
вери ге и ишо бос од Ђур ђев да на до Митр -
ов да на; ║ ста са ти -ше(м) св а. ‘доспе ти, 
сти ћи, ући у фазу пуне зре ло сти’. – Ста -
са ла пше ни ца за жетву; б. ‘ући у годи не 
кад се пре у зи ма ју неке озбиљ не оба ве зе’. 
– Јед ног дана, бијо Тозо одвр ко − аман 
ста со за шко лу − заи гра се и нека ко упа -
не у они базен (7: 121). 

ста ти ста нем в. ста ја ти. 
[ствар] ж. – Није он умљо ни да поме -

ри ствар која му сме та, а камо ли да нешто 
напра ви; ║ ствар чи ца ж дем од ствар. – 
Идок те наба вик кое ка ки јег ствар чи ца што 
тре ба за-сла ву.  

створ м ‘биће, ство ре ње’. – Одјам пут, 
у оном суто ну, изби пред-нас неки створ; 
║ ство ре ње с ‘биће, створ’. – Веруј ми да 
у живо ту нисам виђо тако ство ре ње, ко 
упис. 

ство ри за ти -ам несв ‘стал но отва ра ти 
и затва ра ти вра та’. – Смир де те се, ђецо, 
шта само ство ри за те тијем вра ти ма. 
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сте га ж 1. ‘напра ва за учвр шћи ва ње 
пред ме та обра де’. – Наша сто лар ска тезга 
има дви је сте ге; 2. ‘стро гост у вас пи та -
њу’. – При ви ти њему сте гу док је вре ме 
да не пук не у сам пас. 

стег ну ти стег нем св ‘учвр сти ти нешто 
да се не поме ра, да се не отва ра’. – Стег -
ни још мено да се не раз ве же; ║ сте ћи 
стег нем св. ‘исто’. – Чуеш кад ти кам: ово 
тре ба боље сте ћи;  сте за ти сте жем несв 
пре ма стег ну ти. – Мало ме сте жу ове 
чизме ти не.  

стел на  ‘сте о на (о кра ви која носи 
плод)’. – Видру ља е стел на већ седам 
месе ци,  тре ба ско ро  да  е оду ста ви мо 
мусти. 

сте ња ло с ‘човек који све ради као од 
беде, коме је све тешко’; в. куку муд. 

сте ња ти сте њем несв ‘тешко диса ти 
под вели ким тере том’. – Шта сте њеш, 
очи ју ти тво јиг, ко да се пора ђаш? 

сте ћи стек нем св ‘зара ди ти, ску ћи ти 
(се)’. – Сте ко си, вала Богу, доста, то није 
било про сто јел да е сте ћи ко што рећи, 
сви би бога ти били, ал знам да ти ни сад 
није пота ман јел, што вика ше ђедо, лашње 
је сте ћи него сачу ва ти;  ║ сти ца ти сти чем 
несв пре ма сте ћи. – Ко ради и сти че – и 
Бог га под у пи ре. 

стиг ну ти стиг нем в. сти ћи. – Баба е 
гово ри ла: кад стиг не послед њи позив, на 
њега нико неће зака сни ти; ║ сти ћи стиг -
нем св ‘наћи се на истом месту с неким 
ко је био изма као’. – Ите ви, ђецо, сти ћу 
ја вас; ║ сти за ти сти жем несв пре ма сти -
ћи. – Сти зо е он земај ле и нај бр же, а сад 
ако напра ви два кора ка – на тре ћи мора 
да чек не. 

стид м ‘срам’. – Жив ме стид пој де 
боз оно га што е учи њо;  ║ сти дан -дна -о 
‘који има осе ћај сти да, сра мо те’. – Бре -
збо жни ци, син ко, нит има ју стра од Бога, 
нит су пред људ ма стид ни, не зна ду они 
шта ће напо шљет ку да бид не; ║ сти дљив 
сти дљи ва -о ‘који има осе ћај сти да’. – 

Снај ка нам још сти дљи ва, а виђе ће мо кака 
ће бити кад се мено осло бо ди.  

сти дак стит ка м ‘послед њи зало гај кад 
се једе »у реве ни«’. – Нару чи ли ми пече -
ње у реве ни и сти дак, баја ги, неће нико 
д-узме, кад одјам пут неста стру је, а оно 
сви грма чи ше у мра ку да смо та ју оно јед -
но пар че и испо на за би ја ју виљу шке један 
дру гом у-руке; в. пошље дак 2. 

сти дљи вос -ости ж ‘нена ме тљи вост, 
пову че ност у себе, устру ча ва ње’. – У оно 
вре ме сти дљи вос ђево ја ка е била на сва -
ком кора ку јел ђе гој је сти да – ној нак  је 
и поште ња. 

сти до ва ти -уем несв ‘осе ћа ти стид, 
сти де ти се’. – Сви кућа ни сти ду ју боз 
њене сра мо те; в. слје пац; ║ сти ђе ти се 
сти дим се несв ‘сти де ти се, сне би ва ти се’. 
– Оно од чега би се памет ни сти ђе ли оним 
се буда ле, ко они, поно се.  

сти ша ти се сти шам се св а. ‘сми ри ти 
се, утих ну ти’. – Бија смо се ми сти ша ли 
кад чусмо да неко зове испред-куће; б. 
‘осла би ти (о вре ли ни, жару)’; в. чакља. 

стје на ж ‘сте на, вели ки комад каме на, 
каме на лити ца’. – Горе нак на самом вру 
Јели це ти је Црна стје на; ║ стје ње с ‘каме -
ње, сте не’. – Испод оног стје ња ти је Руи -
на кућа. 

сто ва ри ти сто ва рим св ‘исто ва ри ти’. 
– Жаре сто ва ри дрва с кола, уње му у 
авли ју  и  сло жи  под  трен  (5: 59); в. 
ćена ра. 

стог сто га м ‘сено или пше ни ца саде -
ну ти на кру жној осно ви око коца, сто же -
ра’. – Сто го ве пше ни це смо жђе ну ли по-
ред гум на ђе ћемо да врше мо кад 
врша ли ца дође у наш џемат.  

сто гу ља ж ‘»рого џа« на коју је саде -
нут пасуљ’. – Жђе но сам у кота ру стог 
јеч ма и три сто гу ље пасу ља. 

сто ди на р ка ж ‘нов ча ни ца од сто дина -
ра’. – Дадок и ја сви ра чи ма сто ди нар ку 
те ми отпје ва ше ону: бла го мене и тебе, 
ђевој ко, кад је нама чаир до чаи ра. 
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сто жер м ‘колац око кога се дене стог’. 
–  Онај под о штрен сто жер диг ну у вис 
њиг дво ји ца и   поби ја ју, а ја им сипо воду 
да се  рас ква си  земља,  и  тако  ћера ју 
док  не  поби ју  шесет-седам де сет   сан -
ти ма. 

сто ја да ра ж ‘девој чи ца која »зна сто 
јада«’. – Баби на сто ја да ра, зна на чим звје -
зде стое. 

сто ка ж ‘општи назив за дома ће живо -
ти ње’. – Кад јој уну чад напра ве неку нева -
љал шти ну, она поч не да џака и да им бро -
ји кое ка ке погр де, те сто ко јед на сто ка ва, 
те сто ка ви није рав на, те нисте одво и ли 
од сто ке, ал нај смје шни је нам било кад 
им каже »сто ко без-репа«; ║ сто кав а - о 
‘који је као сто ка, који се тиче сто ке’; в. 
горе сто ка сто ка ва; ║ сто чан сточ на -о 
‘који воли сто ку и добро је негу је’. – Он 
ти је сто чан начи сто, да може у шта ли би 
спа во, рани иг, поји, тима ри, про сти ре, ма 
гле да иг, неш ми веро ва ти, ко ђецу; ║ сто -
чи ца ж дем. од сто ка. – Запа ти смо, вала 
Богу, сто чи це и пиље жи и мено поме но 
заи ма смо; в. скр пи ти; ║ сточ ји -а -е ‘који 
је од сто ке, који се одно си на сто ку’. – 
Нава са ли смо сточ је ране, исе ћи ће до 
Ђур ђе ва дана, а можда бид не да јед но ил 
два сје на и пре ље ти; в. исе ћи. 

сто ли сник в. ајдуч ки.  
стољ њак в. чар шав. 
[стомак] -ака м ; в. буб ња ив, жвр ња -

ти, тего ба; ║ сто ма чић -ића м дем; в. 
сту жи ва ти се; ║ сто ма чи на ж аугм. – 
Шта си оклем бе си јо ту сто ма чи ну?   

сто па ж 1. ‘оти сак сто па ла’. – По сто -
па ма на снје гу виђе ло се куди је је оти шо; 
2. ‘мера за дужи ну’. – Осно во е шта лу 
дужи не два дес осам сто па; ║ сто пи ца ж 
дем. – Види се да су ђети ње сто пи це. 

стор ња ти се -ам се.св ‘укло ни ти се 
брзо, неста ти’. – Сад је бијо вође, не знам 
ђе се стор ња брже-боље; в. тор ња ти се, 
шуња ти се. 

сто ти њак -ака м ‘буре од сто лита ра’. 
– Нато чи де, сине, раки је из оног сто ти -
ња ка.  

сто ти њак -њка м ‘сто ти нак’. – Наће -
ро е пра сад на по сто ти њак кила; ║ сто -

так стот ка м ‘и с т о ’ . – Ове годи не није 
рђа ва цена сви ња ма, изи шла на сто так 
дина ра. 

сто чар м ‘човек који гаји сто ку’. – Они 
су некол ко коље на били нај бо љи сто ча ри 
у селу, њина сто ка ти је била за при мер: 
нај бо љи воло ви, кра ве ко лађе, јунад оти -
ма ре на. 

сто чи ти сто чим св ‘саста ви ти рас то -
че на кола’. – Ајде да ски не мо тези јан па 
да сто чи мо кола и тури мо кана те. 

сточ ни ца ж ‘жена која воли и гаји сто -
ку’. – Пера ти је била сточ ни ца каку нисмо 
има ли у џема ту. 

стра страа м ‘страх’. – Знаш како е 
каза но: боље је мало с бла го сло вом но 
вели ко бога ство  са стра ом да се не изгу -
би. – Он ти је бијо у свое вре ме стра и 
тре пет. 

стра дал ник м ‘онај који стра да’. – 
Онај весе ли Дра гић, пусти стра дал ник, 
поги бе за ниђе ништа и оста ви ноли ко 
сиро те ђеце и јед но посмр че. 

стра дал ни ца ж ‘жена која стра да, 
муче ни ца’. – Ако има стра дал ни ца – то   
ти је  била  весе ла  Перу ни ка  Дра ги ће ва, 
Бог да јој за муке њене дари ва рај ско на-
се ље. 

стра да ни ја ж ‘стра да ње’. – За вре ме 
рата Бојо ви ће у Бре зо ви ца ма е заде си ла 
вели ка стра да ни ја: Буга ра ши су им попа -
ли ли све гра ђе ви не. 

стра да ти стра дам (не)св ‘бити изло -
жен стра да њу, пат ња ма’. – Народ је вође -
нак стра до више од кому ни ста потље рата 
нег од Немаца за вре ме рата.  

стра жа ж ‘теле сна гар да’. – Наг но Об-
рад тру ба че на-Дубљу да му одсви ра ју и 
отпје ва ју ону: Од Топо ле па до Рав не горе, 
свуђ су стра же кома дан та Дра же, а његов 
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отац вели, оде још јед на шару ља за казну, 
а он у апс; в. лопов;  

стра жар -ара м ‘чувар’. – Кад је бијо 
стра жар, ува ти га ови цир да е заспо у стра -
жа ри.  

стра жа ра ‘стра жар ска кући ца’. – На 
Кара у ли горе на вр Јели це е земај ле била 
стра жа ра. 

стра жи ти стра жим несв а. ‘пази ти, 
бити на опре зу’. – Mораш стал но да стра -
жиш, да бид неш будан и мудар, да не ола -
ба виш, да не пот пу штиш, но да водиш ра-
чун о сва кој сит ни ци ако мислиш да ти 
кућа напре дуе; б. ‘нала зи ти се на стра -
жи’. – Он је те ноћи био на стра жи спо -
ред гор њег ула за.                              

стра жњи стра жња -е 1. ‘послед њи’. 
– Реши ла баба да се при че сти и у стра -
жњу неђе љу поста; 2. ‘зад њи’. – Кад бид -
неш дола зи јо, уиђи на стра жња вра та, 
оста ви ћу иг откљу ча на. 

стра жњи ца ж ‘зад њи ца’. – Срам га 
било од стра жњи це кад обра за нема. 

стра на ж гео гр ‘коса пади на’. – Оде 
шумар нани же низа-стра ну ка Дави до ви -
ћа пото ку; ║ стран чи ца ж ‘мала стр ми на, 
при стра нак’. – У оној стран чи ци би бијо 
мло го добар вино град, окре ну та југу, 
пова здан у-оку сун ца; ║ стран чи на ж пеј 
‘тешко про ла зна стра на’. – Он се скри во 
у оној стран чи ни више куће;  ║ стран чу -
га ж ‘и с т о ’ . – У оној стран чу ги би и 
ђаво врат сло ми јо.  

стра о ви ца ж ‘враџ би на, сали ва ње рас -
то пље ног оло ва у хлад ну воду оно ме  ко 
се пре стра вио’. – Кол ко се Сава Сто ја но -
вић бијо пре по те ноћи, држа ла га драт 
некол ко дана и мора ли су да зову неку 
жену да му сали ва стра о ви цу. 

стра о та -оте ж ‘стра хо та, пат ња, 
несре ћа’. – Кад су про кле ти Буга ра ши 
попа ли ли село, било е стра о та погла ти 
онај оја ђе ни народ. 

страс -сти ж ‘страх’. – И испу шти ти 
она,  весел ни ца,  од  стра сти  и  џезву  и 

шољу и ври сну ко да е љошти гуја (7: 
118). 

стра ћа ра ж ‘ста ра, запу ште на и прља -
ва кућа’. – Он ти је ону стра ћа ру насле -
ди јо од оца и није ништа уна пре ди јо, но 
ћера нако од данас до-ćутра. 

стра шљи вац -ивца м ‘пла шљи вац, 
кука ви ца’. – То су ти обич ни стра шљив -
ци и кука ви чен де, они зна ју да се јуна че 
само кад кули зе неком. 

стра шник -ика м ‘кожни штит ник на 
узди коња у виси ни очи ју (с обе ју стра -
на)’. – Стра шник ти се ста вља да коњ не 
мож да гле да на стра ну да не при зи ре. 

стр ваћ -аћа ‘сла ба шан, нејак човек’. 
– Ђе нађе оног стр ва ћа да ти помог не, 
јаче је оно дје те од њега. 

стр ви на ж ‘леши на, црко ти на’. – Кад 
је Маној лу црко бик, одма су орлу ши не 
оćе ти ле стр ви ну и поче ле да кру же изнад 
јару ге. 

стр ви ња ти -ам несв а. ‘спо ро ићи, 
вући се немоћ но, ста рач ки’. – Идем вако 
ко што видиш, стр ви њам, бржи је спуж 
од мене; б. ‘мучи ти се, рва ти се с неда ћа -
ма’; в. заслу га. 

стреа ж ‘стре ха’. – Кад је шћео д-уда -
ри пљу сак, видим ја коко шке се скла ња ју 
под-стреу; в. вију ка ти, заму ћи. 

стре ви ти (се) -им (се) св ‘сре сти’. – 
Само ти иди пре ко Русо ви ца, стре ви ћеш 
се ш њима сигур но и реци им да не ита ју 
и да смо пше ни цу скр ди ли. 

стре ка ж ‘шира лини ја на ћили ма чи’. 
– Ћили ма че нисмо балу чи ли, ал смо иг 
стре ка ма шара ли. 

[стрела] ж. – Има ли смо луко ве и стре -
ле па смо се код ова ца так ми чи ли ко ће  
боље да пого ди мету; ║ стре ли ца ж дем 
а. ‘мала стре ла’. – Ђедо Мла до мир нам је 
нај че шће пра ви јо мале луко ве и стре ли -
це; б. ‘сла би ји удар гро ма’. – Гађа ла стре -
ли ца у багрен испод Чаи ра на два коноп -
ца од нас, пре цр кли смо; в. гро ни ца. 

стре сти се стре сем се св ‘уздрх та ти 
(од сту де ни, узбу ђе ња, стра ха)’. – Ува ти -
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ла ме нека драт те се стре сок и наје жик, 
дај де по едну муче ни цу да се згри јем. 

стр жев -ева -о ‘који је од стр же ви не’.1 
стр же ви на ж ‘стр же ва гра ђа’. – 

Накри чи јо ми Рале да му, кад умре, одр -
жим сло во и да му начи ним сан дук и 
крста чу од стр же ви не и моро сам то д-
испу ним. – Кода нас има и стр же ви не, и 
бје ло ви не, и расто ви не и лужња ко ви не и 
церо ви не, то ти је све иста вами ли ја, само 
е цер за гра ђу понај так ши. 

стри жа ж ‘шиша ње вуне са ова ца’. – 
Реши ле жене да стри жу овце баш данас 
кад не знам ку-ћу при је, сто посло ва имам, 
а морам да им помо жем држа ти. 

стри на ж ‘стри че ва жена’. – Оде моја 
стри на Крсти на Богу на исти ну; ║ стри -

ни ца ж дем. – Рекли стри ни ца и чику на 
да ће ме води ти у бол ни цу да видим ђеда; 
║ стри не ти на ж пеј. – Она њена стри не -
ти на нека наџак жен ту ра ча; ║ стри нин -а 
-о.  – Ово ти је стри нин шта пић, ш њим 
се при по ма га ла у пото њим дани ма. 

стри ћи стри жем несв 1. ‘шиша ти 
овцу, ски да ти руно са ње’; в. стри жа; 2. 
‘ћули ти уши’. – Кад коњ рже и стри же 
уве ти ма, он је нешто оćе ти јо ил неку опа -
снос ил је опа зи јо коби лу. 

стриц стри ца м ‘очев брат’. – Бија ше 
стриц Мило рад јешан, мого е да збри ше 
по-кила сла ни не ко ништа; ║ стри чев -
ева -о ‘који при па да стри цу’. – То е стри -
чев вот њак, виш како е затег нут, ко там -
бу ра; ║ стри че вић м ‘стри чев син, 
бра ту чед’. – Овај  дели ја ти је мој стри че -
вић, имаш ли каку добру ђевој ку за-њега? 

стри че ви на ж ‘наслед ство од стри ца’. 
– Вићен ти јев син Сре тен, стриц ста рог 
Мило ја, бијо беж ђе тан, па е Милое насле -
ди јо стри че ви ну, ене ти на спо ме ну запи -
са то. 

стр јеж м ‘тан ки лед, леде на поко ри -
ца’. – Нису баре баш зале ди ле, ал јес ува -
ти јо стр јеж по вру. 

стр мо гла ви ти се -огла вим се ‘пасти 
са неке виси не’. – Немој де се пети толи -
ко ако Бога знаш, стр мо гла ви ћеш се, те 
ћеш врат сло ми ти ко они Тасо, дале ко 
било. 

стр њак -ака м ‘њива са које је пожње -
ве на пше ни ца’; ║ стр њи ште с ‘и с т о ’ . – 
Пушти овце по стр њи шту, нек попа бир че 
поне ки клас кои је осто. 

стро ба ж ‘стра хо та, стра хо ба’. – Стро -
ба да т-ува ти кол ко е то задуд ње ло кад је 
гађо гром. 

стро ва ли ти се -ова лим се св ‘сру ши -
ти се, сур ва ти се’. – Ника ки кућев ник он 
није кад је дозво ли јо да му, кад је оло вла -
ни олу ја откри ла кача ру, оста не гра ђе ви -
на непо кри ве на и ене ти сад му се стро -
ва ли ла, грд но погла ти. 

стро ља ти се стро ља се в. стро ва ли -
ти се, нађе ну ти. 

стро ном стро но ма м ‘астро ном’. – Оца 
Јова на, што е живљо и Богу се моли јо 
горе у пећи ни на вр Јели це, зва ли стро -
ном, ваљ да што е погле до у небо. 

стро по шта ти се -ам се св ‘пасти, сру -
ши ти се’. – Иђа ше он с нама и одјам пут 
се заљу ља и стро по шта се нође за-про -
шће, једва га повра ти смо. 

стр па ти стр пам св 1. ‘уву ћи, угу ра -
ти’. – Стр па ше га у бува ру за ниђе ништа; 
2. ‘саде ну ти’. – Стр па смо данас, уз Бож ју 
помоћ, два сје на, стое личи та ко јај це; 3. 
‘наба ца ти’. – Стр па ше све на гоми лу, 
нако, брез ика ког реда; ║ стр пу љи ти стр -
пу љим св дем ‘саде ну ти’; в. сјен це.  

стру гар -ара м ‘мај стор на стру га ри 
који руку је бан се ком‘. – Од сви ју стру га -
ра, Милое Јоро вић  је бијо нај пре ци зни -
ји, зато е код њега стал но била нало га.  

стру га ти стружем несв ‘при пре ма ти 
гра ђу секу ћи труп це, бал ва не’. – Данас 
тре ба да ми стружу гра ђу за кров; ║ струг -

    1  У Драгачеву обичне су речи стржев, стржевина 
као ознака за један варијетет храста, али је, тврде 
информатори, непозната основа *стрж.
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ну ти -нем 1. ‘засе ћи на месту на ком ће 
се стру га ти’. – Прво мено струг ни док 
тесте ре не лег не; 2. ‘побе ћи брзо’. – Кад 
је дошло до гужве, мој ти Југо слав струг -
ну низ Поро ти не ко зец. 

стру го ти на ж ‘отпа дак при стру га њу 
дрве та’. – За стру го ти ну су начи ни ли неку 
вру ну у којој она гори и згод но угри је 
радјо ни цу. 

стру ја ж ‘нела го да, тре ма, страх да ли 
ће се нешто на нај бо љи начин завр ши ти’. 
– Има ла сам неку стру ју целог живо та, 
никад нисам могла да дан гу бим. 

струк м ‘сад ни ца неке биљ ке’. – 
Коми ша ли смо жито на стру ку, за ручак 
поне се мо љеба, сла ни не, сира, који струк 
лука и то ти је па смо чи; ║ стру чак струч -
ка м дем. од струк. – Пје ва ше наша Мари -
ја ону ста рин ску како Јова иде из доло ва 
и он, вели, носи стру чак боси јо ка, да заки -
ти сво јој дра гој вра та.  

стру ка ж 1. ‘тка ни вуне ни пре кри вач 
за бебе, укра шен решма ма’. – Баба је уз 
пеле не оба ве зно доно си ла и стру ку (9); 2. 
‘конац, жица 1 (в.)’. – Ако ћеш да ти џем -
пер бид не дебљи, онда саста ви мо дви је 
ил три стру ке и то пре пре де мо на дру -
жли ци; 2. ‘про фе си ја’. – Ста ри јег сина 
сам дао д-учи за учи те ља, згод на е то 
стру ка.  

стру на ж 1. ‘затег ну ти сплет дла ка из 
коњ ског репа на гудач ком инстру мен ту’ 
(в. 32/2, стр. 123); изр. затег нут ко ~;  2. 
‘конац на рибар ском при бо ру’. – Доба ви -
јо Тоша одне кле мло го добру стру ну за 
пеца ње; 3. ‘спу штен желу дац’. – Рекли 
ми да имам стру ну, зато ме вако боли; 
каже: мора да си нешто мло го запе ла чим 
си се воли ко стру ни ла, тре ба да се, вели, 
опа шеш. 

стру ни ти се стру ним се св ‘поре ме -
ти ти поло жај желу ца’. – Носик с Мило -
ра дом оне џако ве с пше ни цом и кадар се 
стру ник; в. носи ти, стру на. 

стр ча ти -им св ‘сју ри ти се низ брдо, 
низа стра ну’. – Кад угле да смо мај ку ђе 
иде, стр ча смо низ Орни цу пре да њу, а она 
нам изва ди из цеге ра вишек нане а ка. 

стуб ‘носач тере та, гра ђе ви не’; в. 
дирек (в. 85/1, стр. 533).  

сту бе ж мн ‘лестве, мер де ви не’. – Иди, 
дје те, часком уза сту бе, на кал кан, отку пи 
јај ца и зба ци мено ђете ли ни це телад ма.  

сту бли на ж ‘шупље буко во дебло уко -
па но у извор (попут малог буна ра)’. – 
Изби ше оздо од Сто ја но ви ћа сту бли не и 
нешто џаго ре. 

сту ден -и ж ‘хлад но ћа, зима’. – Беше 
сту ден, пуца церић, ал нема до смо куд, 
мора ли смо д-иде мо суду, јел влас је влас; 
║ сту ден сту де на -о ‘хла дан,  рав но ду шан, 
неза ин те ре со ван’. – Он је шћео да се жени 

93. СТУБЕ: 1. ПРЕЧКА  

1

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 577



ш њом, ал она беше сту де на, не шће ни 
да чуе. 

сту де нац -нца м ‘извор’. – Често су се 
виђа ли на сту ден цу и туј нак су поче ли да 
се беге ни шу; в. про че вље. 

сту жи ва ти се сту жуе се несв ‘осе ћа -
ти муч ни ну’. – Изгле да да е пре ла ди јо сто -
ма чић, нешто му се сту жуе, ко да ће да 
повра ћа; ║ сту жи ти се сту жи се св  безл 
‘сму чи ти се’. – Бија ше тај раз го вор мло -
го мучан, згод но ми се сту жи ло кад сам 
све то чуо.  

сту ка ти -ам несв а. ‘сузби ја ти, успо -
ра ва ти вола који у запре зи јаче вуче’. – 
Mорам лева ка да сту кам, стал но нади ре; 
б. ‘оме та ти неко га’. – Кад су виђе ли да е 
он спо соб ни ји од њиг, поче ше д-изна ла зе 
начи не да га сту ка ју; ║ стук ну ти стук нем 
св пре ма сту ка ти. – Није он мого ника ко 
да га стук не: стал но е ишо за сво јом 
тврдом гла вом; ║ стук се! узв. ‘волу да 
успо ри, да се вра ти назад’. – Стук се, 
Шаро ња! 

сту кач -ача м ‘штап којим се по 
њушци уда ра во који нади ре у јар му, који 
вуче јаче од свог пар ња ка’. – Левак је 
оштри ји и стал но нади ре, па е чича моро 
да га сту ка чом зуста вља. 

сту ли ти сту лим св ‘побе ћи’. – Он ти 
се јуна чи уз раки ју, а кад гој загу сти, он 
сту ли, кур шум га не би сти го. 

сту па ж 1. ‘дрве ни, метал ни или каме -
ни окру гао и изду бе ни суд у коме се туч -
ком нешто дро би, усит ња ва’. – Узми, 
сине, овај кру шац соли па га у сту пи 
добро усит ни, тре ба д-усо лим сир;  2. 
‘лења жена’. – Она Мило ше ва сту па иде 
ко лад, не мош да е ишче каш ваздан; ║  
сту пас -а -о ‘дебе лих ногу’. – Дана е до-
бра  ко  љеб  и  ота ра шна  у  послу  ија ко  
е  дошла  нако  сту па ста,  реко  би  чо-
век,  нако  одо ка,  да  е  лје ња, ал све по-
сти же. 

сту пац -пца м ‘вер ти кал ни носач кана -
та на запре жним коли ма’. – Кад ски не мо 

кана те и тури мо тези јан да вуче мо сје но, 
онда уда ри мо ове дугач ке заши ље не ступ -
це (в. 51/3, стр. 253); ║ ступ чић  -ића м 
дем. – Неђе им испо онај ступ чић с кола;║  
ступ чи на ж пеј. – Зака чи ми она ступ чи -
на за јасен и пуче. 

ступ ча ра ж ‘жлеб, рупа у коју се угла -
вљу је сту пац на коли ма’. – Пот пу штик 
кола и запе ми сту пац за церић и одло ми 
се до ступ ча ре. 

сту ћи сту чем св 1. ‘попи ти, поје сти’. 
– Оно мад смо напра ви ли базен за воду у 
пла ни ни и туј ти сту ко смо балон вина и 
аман цело пра се; 2. ‘упро па сти ти’. – Онај 
несрећ ник сту ко пола ђедо ви не за крат ко 
вре ме; в. загре ба ти.  

сту шти ти се сту штим се св ‘усме ри -
ти се неком циљу трче ћи’. – Кад је с брда 
угле до народ у авли ји, Живо та се сту шти 
нани же што е мого брже. 

 94. СТУПА: 1. ТУЧАК 

1
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субле сав -а -о ‘бла го мен тал но неси -
гу ран’. – Он ти је мено субле сав, немо му 
узи ма ти здра во за гото во. 

сув сува -о 1. ‘осло бо ђен вла ге, осу -
шен’. – Сје но још није суво, не мож га 
пла сти ти. – Од сувијег шљи ва баба нам 
пра ви ла ком пот; изр. ~ град ‘врућ ветар’. 
– Наши ста ри су земај ле, кад уда ре ови 
вре ли ветр о ви, гово ри ли да е то суви град 
јел од те вре ли не поч не д-опа да лишће о 
Петров да ну, опа да зеле но воће и кое шта; 
2. ‘мршав, суво њав’. – По све је спо со -
бан, бистар, вре дан, баста шан, ал има 
валин ку: мло го е, бра те, сув, дошо ко 
срчи ка. 

сува рак -рка м ‘оста так сувог дрве та 
у шуми, осу ше на гра на’. – Сиро та Милун -
ка е пре ко целог љета ску пља ла сувар ке 
кое ку ди је и тако се потље зими гри ја ла. 

суви њав -иња ва -о ‘мршав, суво њав’. 
– Бија ше Сла во Миљој кин нако суви њав 
и пове ре ти зан. – Видим да е спо со бан, ал 
ми нека ко суви њав дошо. 

суво ви ња ж ‘суво гра ње, сувар ци’. – 
Нашла ми мено суво ви ње да пот па ли мо 
ватру; в. сук ну ти, сук та ти. 

суво ви ца ж ‘суша’. – Испр ска ла 
земља од суво ви це, ако не пане киша, јади 
ће бити – оће да пот пе ти род. 

суво гуз м ‘мршав човек’. – Про ђе онај 
суво гуз, нема у њему педе сет кила кад 
поки сне. 

суво гуз -огу за -о ‘мршав’. – Онај суво -
гу зи Тико мир знао да бае кад овцу нешто 
ује де.  

суво гу за ж ‘мрша ва жена’. – Јес она 
нако суво гу за, ал ће сва ки посо завр ши ти 
брже од дру ги јег. 

суво мра зи ца ж ‘оштар мраз без пада -
ви на’. – Није добра ова суво мра зи ца за 
ози ма жита, мло го би боље било да пане 
снјег. 

суво њав -оња ва -о ‘мршав’. – Они су 
ти сви у вами ли ји суво ња ви, ал вред ни ко 
челе. 

суво па ран -рна -о ‘који није вла жан; 
који није мастан’. – Суво пар на ти ова 
пршу та, мора мо да е зали је мо вином, ина -
че про па до смо, могло би нам се при пи са -
ти у муче ни штво. 

суво та -оте ж 1. ‘нат кри ве но про мај -
но место, где нешто не може бити изло -
же но киши’. – Сло жи те даске у суво ту 
да не поки сну па да се испо вр ча ва ју; в. 
акну ти, про стир ка; 2. ‘суво сено (за раз -
ли ку од оног које је заки сну ло, вла жно)’; 
в. заки сну ти; 3. ‘коп но, земља’; в. сме -
те њак. 

суврс -сти ж ‘врсник, испи сник’. – Сва 
тво ја суврс се иже ни, само ти оста сиђе -
лац, црни црња не; в. одга ђа ти, чоја. 

сувр сник -ика м ‘вршњак, исто го ди -
шњак’. – Они су ти сувр сни ци, зај но ишли 
и у шко лу и у вој ску. 

сувр сни ца ж ‘вршња ки ња’. – Њене су 
све сувр сни це поу ми ра ле. 

сугреб м ‘место на коме су гре ба ли 
пси или вуко ви’. – Вели Љуби ца да е неђе 
нага зи јо на сугреб и спо ра ди тога доби јо 
свраб. 

суд м ‘посу да’. – Ма и ја сам воље ла 
за-сла ву да при но вим нешто од судо ва, 
то тре ба д-има у-кући; ║ судић -ића м дем. 
– Наба ви ла кое ка ки јег суди ћа, и лон че, и 
шер пи цу, и џезви цу, ома њи тига њић и 
кутла чи цу. 

суд суда м ‘суд ска уста но ва’. – За оне 
који не при зна ју љуц ки суд, оста ће онај 
нај ви ши коем нико неће моћи да с-отме; 
║ суд њи -а -е ‘послед њи дан, дан стра -
шног суда’. – Вели ђедо баби: тре ба се 
спре ма ти за суд њи дан док још има вре -
ме на, да не одоц ни мо. 

суда ни ја ж суђе ње, пар ни че ње. – Ни-
кад немо, ђецо, да се бави те каком суда -
ни јом, то е зад њи посо, боље опро сти, јел 
знаш како се каже: ко се брзо суди, још 
брже ће се каја ти, зато немој, па се не бој. 

суд ба ж ‘нека нат при род на сила која 
упра вља људ ским живо том’. – Нико од 
суд бе није побе го;   
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суд би на ж в. суд ба. – Шта ћеш да ра-
диш: така ти је суд би на, мораш да носиш 
свој крс, нема осту па ња, само напред, дао 
ти Бог ову ђечи цу, ври шко ће они да се 
здом ча ју сна ге па ћеш бити рат јел не 
може да бид не како би ми шће ли, но како 
е суђе но. 

суди ти (се) судим (се) несв ‘води ти 
суд ски спор; доно си ти пре су ду’. – Кад су 
се суди ли, тамо они, све им је кре ну ло 
низ бр до. – Могу се људи суди ти и пре су -
ђи ва ти, ал је вре ме нај бо љи суди ја; в. и 
суд би на. 

судла ни ца ж ‘мера за дужи ну, јед на -
ка шири ни дла на’. – Испа ла мло го добра 
сла ни на: полут ке има ју судла ни цу и јаче. 

суд ни ца ж ‘про сто ри ја у којој се суди’. 
– Не мож моја кућа да бид не ваша суд ни -
ца: ако ћете да ми суди те, вежи те ме и 
вод те у суд, пошто ја нећу д-идем добро -
вољ но (7: 102). 

суђе ник -ика м ‘човек који је некој 
жени, девој ци »суђен« за мужа’. – Доћи 
ће, даће Бог, и твој суђе ник на вра та. 

суђе ни ца ж ‘која је неком мушкар цу 
»суђе на« за жену’. – Она ти је њего ва 
суђе ни ца. 

 сужа ва ти сужа вам несв пре ма сузи -
ти. – Шири – сужа вај, крпи – трпи, дери 
– пери – то ти је био наш живот сељач ки; 
║ сузи ти сузим св ‘широ ку оде ћу учи ни -
ти ужом’. – Одње ла сам моју аљи ну код 
Јуле да ми сузи, ваља ће мојој ћери. 

суждреб на ‘која у утро би носи ждре -
бе (о коби ли)’. – Пасла се Зеку ша под 
Добро са вље вим пасту вом и оста ла 
суждреб на. 

суза ж ‘бистра капља из ока услед 
жало сти, бола’. – Толи ко се ража ло сти ла, 
суза јој сузу сти за ше; изр. ~ радо сни ца. – 
Кад је чула да е доби ла уну че, уда ри ше 
јој сузе радо сни це; ║ сузи ца ж дем. – Отри 
ђете ту ту сузи цу с обра шчи ћа.  

сузи ти сузим несв а. ‘испу шта ти сузе 
због вели ке хлад но ће’. – Зацин цо беше 

мраз пре ко пла ни не, озе бле руке, уве та се 
ско ча њи ла, а очи засу зи ле; б. ‘испу шта ти 
теч ност пома ло’. – Идок у-подрум, кадар 
оно нај ве ће буре поче ло да сузи поме но, 
тре ба га нама за ти сла ни ном. 

сука ти сучем несв 1. ‘уви ја ти, упре -
да ти’. – Кад везу е мо сно по ве, ми сва ки 
прут суче мо да би мого да га пре ви јеш да 
се не сло ми је; изр. ~ брко ве ‘упре да ти 
брко ве’. – Ђедо ćеди спо ред шпо ре та, 
суче брко ве и при ча како су јури ша ли на 
Колу ба ри и како га рани ше душма ни; 2. 
‘извр да ва ти’. – Кад је виђо да он суче и 
извр да ва оно што е обе ћо, он му, нако 
испо ти ја, каже: то што ти радиш није 
чове чан ски, то не раде часни људи јел реч 
је реч.  

сукља ти сукља несв ‘мно го дими ти’. 
– Пот па ли јо Вла де ћуму ра ну, сукља дим 
по целом селу.  

сук но с ‘врста вуне не тка ни не’. – Имо 
Душа нов ђед по мај ци воде ни цу и поред 
ње ваља ли цу ђе се ваља ло сук но; ║ сук -
ни ште -а с пеј ‘ста ро сук но’. – Склон де 
ово сук ни ште ода вле, ви[ди]ж-да ми сме -
та; ║ сук не ни -а -о ‘који је од сук на, који 
се одно си на сук но’. – Ондак ти се носи -
ло сук не но одје ло; ~ чак ши ре  ‘пан та ло не 
од сук на’. – Ондај су ти сви носи ли сук -
не не чак ши ре и гуње, а тежа но ве кошу -
ље. 

сук ну ти сук не св ‘нагло пла ну ти, бук -
ну ти’. – Кад озго бацик оно сит но суво 
гра ње, сук ну ватра зама ло ми не осму ди 
косу; ║ сук та ти сук ће несв ‘горе ти вели -
ким пла ме ном’. – Сук ће ватра испод каза -
на, она суво ви ња само пуц ке та, а баба 
вели: то пуца ју душма ни од-муке. 

сук ња ж `женски одев ни предмет` – 
Вели баба Миле ва како су се сук ње шиле 
од вуне ниг тка ни ца, а блу зе и кошу ље за 
у-цркву ил сабор од лане ног плат на; ║ 
сук њи ца ж дем в. доко ле ни ца, ракља[с]; 
║ сук ње ти на ж пеј. – Опе ри ту сук ње ти -
ну, ви[ди]ш како ти је штро ка ва. 
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сукр ви ца ж ‘гно ја ва црве на теч ност 
из ране’. – Није му још пре ра сла рана, 
чим мено не пази, поја ви се нека сукр ви ца. 

сули ти се -им се несв ‘изми ри ти се, 
наго ди ти се’. – Кад су били на суду, нема -
де Мла до мир куд, при зна како е било па 
иг суди ја посла у код ник да се суле. 

сулуд -а -о ‘озбиљ но  поре ме ће ног 
пона ша ња’. – Ма оно њино дер ле ко да е, 
Боже ме про сти, мено сулу до, не вре ди 
му гово ри ти.  

сулун дар -ара м ‘чунак, пле ха ни ваљ -
ка сти димо вод од шпо ре та до оџа ка’. – 
Тамо, насред кава не, сто ји вели ка вру на 
из кое сулун дар иде нако со до оџа ка, оно 
се поме но оćе ћа дим, ал шта вали: ђе има 
ватре, има и дима (в. 118/2, стр. 676). 

сулц м ‘густо уку ван сок од дуња од 
којег се ства ра пих ти ја ста маса’. – Кад је 
мама кува ла сулц од дуња, наспе нам по 
један тањи рић те се засла ди смо. 

суља ти се -ам се несв ‘кли за ти се’. – 
Кад смо били у Дубо ком пото ку, уда ри 
леде на киша па се поче смо суља ти и ми и 
воло ви. 

суљи ште в. кли зи ште. – Од ови јег 
киша поја ви се она мо упре ма се Пићи не 
куће суљи ште и упро па сти нам пут. 

сума нут -а -о ‘који је сишао с ума’. – 
Ма пушти га, бога ти, виш да е сума нут; 
сума ну то прил. ‘бесно, неу ра чун љи во’. – 
Одјед ном прште вла ша и они поче ше да 
се сума ну то мла те. 

суми ра ти суми рам (не)св ‘има ти пред 
собом модел, обра зац по коме ће се нешто 
упо ре ди ти’; в. штрин гла. 

сумрак м ‘вре ме након зала ска сун -
ца’. – Кад је било нако у сумрак, кре ну 
мом ци из целог џема та на заба ву па кад 
је било спо ред Зор ки не куће, поче Дра ги -
ша: Јеси ли се наљу ти ла Зоро / што ти ни-
сам дола зи јо ско ро – а ми гру не мо да 
басу е мо.  

[суновратити] се -овра тим се св; в. 
оси ли ти се. 

суну ти сунем св ‘насу ти’. – Слаб сам 
ти ја каве џи ја, ал ајд суни ми по шоље те 
каве; в. оки да ти. 

сун ца ти -ам несв ‘псо ва ти сун це’. – 
Имо е добру душу, ал пога ну јези чи ну, 
кад му е пуко сту пац, он се про дра ко 
сума нут: бем ти крва во сун це, а ђедо му 
вели: немо да сун цаш!  

сун це с ‘извор све тло сти, топло те, 
живо та’. – Кад с про ље ћа гра не сун це, све 
се буди; ~ те гри ја ло ‘при поме ну покој -
ни ка’. – Вика ше покој ни Дра ги ша, сун це 
те гри ја ло, јазук је дан гу би ти на ваком 
дану; поштен ко ~ ‘пре по штен’. – Он ти 
је поштен ко сун це јар ко; ~ ти жар ко 
‘ружна псов ка’. – Имо е пога ну јези чи ну, 
мало-мало па опсуе сун це жар ко или сун -
це ти кала и са но; ко озе бо ~ ‘радо ва ње сун -
цу’. – Бог је уре ди јо да сун це гри је и добре 
и зле, сун цу се свак радуе, а наро чи то онај 
што е озе бо; изр. зуба то ~ ‘кад сун це гре -
је, али је ипак хлад но’. – Јес да е ведро, 
ал је сун це зуба то, добро се ти обу ци; за 
сун ца ‘пре зала ска сун ца, за дана’. – Ете 
мене за-сун ца код куће, ако Бог да, а ви 
се спрем те д-иде мо на скуп. 

сун ча ни ца ж 1. ‘висо ка тем пе ра ту ра 
вазду ха, жега’; в. зате ту ра ти се; 2. 
‘топлот ни удар’; в. пре пла ну ти. 

суо чи ти (се) суо чим (се) св ‘сре сти се 
очи у очи (на суђе њу)’. – Кад су се суо чи -
ли, би јасно ко е шта реко, а ко шта додо; 
║ суо че ње с гл. им. – Ја сам тра жи јо од 
суди је суо че ње и кад смо се поглед ну ли 
очи у очи, он при зна како е било. 

супа ж ‘теч но јело које се једе на 
почет ку обро ка’. – Поста ви ше добар 
ручак, нај пр во супа и из-супе месо, па бје -
ли мрс и кува на јај ца, па сар ма и нај зад 
тиква ник; ║ супи ца ж дем. – Дај де ђете ту 
супи цу. 

супар ник м ‘так мац, ривал’. – Видиш 
она два ђеда: они су ти мла ди јег дана били 
супар ни ци, загле да ли се у исту ђевој ку, 
ал, на њину жалос, њени је уда до ше за 
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тре ћег, ко у оној пје сми: мене дали – нису 
ме пита ли. 

супра сна в. спра сна. – Супра сне нам 
оба дви је крма че. 

сур ва ти се сур вам се св ‘отка чи ти се 
и отко тр ља ти’. – Кад смо ћера ли сно по ве 
пше ни це, Миљ ко пот пу шти кола и она се 
пре вр то ше, мот ка пуче, а они сно по ви се 
сур ва ше низа стра ну. 

сур дук сур ду ка м ‘оштра висо ка стр -
ми на’. – Доље испод њине окут њи це ти 
је сур дук, има пе-шес коно па ца виси не. 

сур дук ну ти се сур дук нем се св ‘пасти 
у сур дук (в.)’. – Кад су Јула и мај ка јој 
Дра гој ла биле изнад Небо ша, ува ти иг ноћ 
и умал се не сур дук ну ше у онај амбис и 
туј су ти за буквом пре но ћи ле до сва ну -
ћа. 

сурут ка ж ‘теч ност која се издва ја 
при ли ком сире ња мле ка’. – Ону сурут ку 
иско ри стим те сапе рем судо ве, сија ју се 
ко сун це, па е после изру чим у спла чи не 
те ш њом напо им сви ње.  

суста ја ти -аем несв ‘пока зи ва ти зна -
ке умо ра’. – Ђедо је, реко би, почо да 
сустае, није ми више нако брз ко што сам 
га гле до; ║ суста ти -нем св ‘посу ста ти’. – 
Баба е гово ри ла да је и мла дом чове ку 
било мло го при лич ни је суста ти него укра -
сти.  

сусте за ти се сусте жем се несв ‘уздр -
жа ва ти се од нече га, сне би ва ти се’. – Немо 
да се сусте жеш, сло бод но реци шта те 
мучи. 

сусти за ти -жем несв ‘при сти за ти’. – 
Ђедо се шали са бабом и вели да је поче -

ла да га сусти же и да уско ро он од ње 
неће бити ста ри ји; ║ сусти ћи -гнем св 
‘сти ћи у путо ва њу или чему дру гом’. – 
Кад смо били изнад маслаћ киг кућа, доље 
под Кри ва јом, сусти го смо Сто ја ну Ђор -
ђе ву и Бисе ни ју Јеро ти је ву. 

сустоп це прил ‘у сто пу’. – А мај ка 
иђа ше за њим сустоп це, све док се он није 
попо на ками јон с вој ни ци ма. 

сутли ја ж ‘сутли јаш, јело од пирин ча 
кува ног у мле ку’. – Ску ва нам мај ка пође -
кад сутли ју па озго поспе циме том, а ми 
оно спу ца мо у слас. 

сутон м ‘сумрак’. – Кад би сутон, само 
видиш како народ изо ди из-њива и кре ће 
кућа ма, а на пови ше места одје куе песма. 

суша ж ‘дуже вре ме без кише’. – Бога -
ми ако потрае ова суша, рђа во нам се 
пише. 

суша ра ж ‘про сто ри ја за суше ње (об. 
меса, воћа), сушни ца’; в. гужњак, сала -
му ра. 

суши ти сушим несв ‘осло бо ди ти се 
вла ге, поста ти сув’. – Пој тај ово, пој тај 
оно, не сушиш кошу љу пова здан, стал но 
мокра од зно ја; ║ сушну ти се сушне(м) 
се св ‘мало про су ши ти’. – Кад се сушну 
отко си, зађ те те иг испре врћ те, па ћемо 
пред ноћ да сале ти мо да попла сти мо ђете -
ли ну и потр па мо на рого џе, ако Бог да; в. 
углан ца ти. 

суши ца ж ‘тубер ку ло за’. – Некол ко 
Цоло ве ђеце постра да од суши це; ║ суши -
чав -а -о ‘који има суши цу’. – Не знам 
што е нако оло ша ла, стра ме да није суши -
ча ва, дале ко било.
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ćајан ćај на -о ‘који се сија, сја ји’; в. 
ора ти. 

ćак ти ти се ćак ти се несв ‘сја ти се, 
плам те ти’. – Згод но ме пре ćе че очи ма кое 
су плам ће ле и ćак ти ле – реко би је ждра -
ка уда ри ла у огле да ло. 

ćевер м 1. ‘север на стра на, север’. – 
Окре ни леђа ćеве ру и биће ти топли је; 2. 
‘север ни ветар’. – Кад уда ри ćевер, бри је 
уве та; ║ ćеве рац -рца м ‘север ни ветар’; 
в. вући, дем бе ли са ти, јаку ља ча. 

ćеда ли ца ж ‘даска на којој се седи за 
раз бо јем’. – Зими не устае са ćеда ли це, 
тке пова здан. 

ćеда ло с ‘седа ло, мот ка на којој ноћи -
ва ју коко ши’. – Коко ши пред ноћ ула зе у 
коко шар и зау зи ма ју места на ćеда ли ма. 
– Коко ши за дана зау зи ма ју места у коко -
ша ру на ćеда ли ма, зато се за спа ва ли це и 
каже: чим коко шка на-гра ну, он поња ву 
на-гла ву. 

ćеда ти -ам несв пре ма ćести. – Поче 
народ да ула зи у задру жни дом и да ćеда 
на клу пе; ║ ćести ćед нем св ‘сести’. – 
Има ло е без ду шни јег људи пре ма сиро -
ти њи па е отуд  народ спје во ону: дуга 
дана у зла госпо да ра / не-да ćести не-да 
љеба јести; изр. ~ за раз бој  ‘тка ти’. – Она 
пова здан ćеди за раз бо јом, њени ћили ми 
су ко упис, не мош иг се нагла ти; Кад би 
знао ђе би пао, туј би ćео; ║ ćеђе ти  ćедим 
несв ‘седе ти’. – Никад, весел ни ца, није 
има ла кад да ćед не па да ćеди. – Стал но 
он гово ра ше: знаш да е запо ви ђе но да не 
ćедо чиш лажно и зато народ вели: кри во 
ćеди, а пра во беćе ди. – Ćеди ди си јел ни 

за ди си ниси. – Ćели па ćеде, боли иг 
бри га што се налу њи ло одо нуд од Овча -
ра; ║ ćеде ћи гл прил ‘седе ћи’. – Није му 
тежак посо, све ради ćеде ћи шта би шћео. 

ćеди на ж а. ‘седе вла си’. – Попа ла га 
ćеди на, а памет попу шти ла; б. ‘сед ста -
рац’. – Еве, да чуе мо рјеч ове ćеди не, нај -
ста ри јег и нај му дри јег међу-нама јел није 
тек нако каза но да бје ли коњи мла ду возе. 

ćеди ште с ‘седи ште’. – Пре ко кана та 
се туре ćеди шта и на њиг потр па мо поња -
ве и туј нак поćе да мо, ма – жива зго да (в. 
23/2, стр. 69). 

ćед ни ца ж ‘сед ни ца, скуп’. – Има ли 
они неку ćед ни цу и тамо нешто тупи ли 
зубе, све што су рекли не вре ди циган ске 
паре. 

ćедок  -ока м ‘све док’. – Заво га за 
ćедо ка, а он реко суди ји: ја ништа о-том 
не знам, Бог ми је ćедок. 

ćедо чи ти -им несв ‘све до чи ти’. – Вод -
те рачун, ђецо, шта збо ри те, никог не 
опањ ка вај те, нит говор те како није, но 
само како јес, јел је каза но: не ćедо чи 
лажно. 

ćеду њав в. сјед. 
ćеки ра ж ‘секи ра’. – На кола туре 

ćеки ре, попре ко тесте ре, покров це, џаче 
са кли но ви ма, вла че гом и узи цом, 
кострут ну тор бу, са којим стру ком лука, 
чан ком сира, пар че том сла ни не и муру -
зним љебом (5: 58); ║ ćеки ри ца ж дем од 
ćеки ра. – Жалим ону ćеки ри цу, мора да 
ми је неђе испа ла ис кана та; ║ ćекир че -
ета с ‘ и с т о ’ .  – Поне зде и оно мало 
ćекир че, може затре ба ти;  ║ ćекир чи на ж 
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аугм пеј од ćеки ра. – Ова ćекир чи на се 
исту пи ла ко будак, пуко ше ми руке цје -
па ју ћи ш њом, не може да гло не. 

ćеки ра ци ја ж ‘секи ра ци ја, бри га’. – 
Шће ла е да пук не од муке и ćеки ра ци је 
кад су јој моби ли са ли сина, ника ко да јој 
спа не камен с-гру ди, ваљад је зато оно и 
рече но не дај, Боже, што ми мај ка мисли, 
но дај оно што жена мисли. 

ćек ну ти в. ćећи. 
ćеме -ена с ‘плод или део пло да из 

кога се заме ће кли ца нове биљ ке’. – Вика -
ше за њиг покој ни ђед Миљој ко: издај ни -
ци, каже, ćеме им се затр ло! – Испо на ба -
вља ли смо ćеме на, чека мо само да гра не 
про ље ће па да сије мо; ║ ćемен ски -а -о 
’који се тиче семе на’. – Сре ћом наба вик 
ćемен ски ком пир на вре ме, сад га нема 
ниђе, рас про до се ко алва. 

ćeмењача ж ‘коно пља од које се доби -
ја семе’. – Ćеме ња че се чупа ју кра ем авгу -
ста (9); в. семе ња ра. 

ćена ж зоол ‘пти ца пева чи ца Parus’. – 
Оди, бла го баби, да поглаш кроз про зор 
како се ску пи ле ćене око-сала ша; ║ ćени -
ца ж ‘и с т о ’ . – Земај ле је било мло го 
више ćени ца но сад што иг има. 

ćена ра ж ‘гра ђе ви на за оста ву сена’. 
– Наре ди јо Чим бо  ćена ру и више не ђене 
сје на,  но у њу сто ва ри и гото во. 

ćени на в. сје но.  
ćено вит -ови та -о ‘који је у сен ци, хла -

ду’. – Кад будеш купо во ćеме, ишти за 
ćеновитa места, да баци мо по вот ња ку. 

ćено кос -око са с м ‘место на коме је 
поко ше но сено’. – Неш ми веро ва ти да 
смо онда ишли боси и по ćено ко су и по 
стр ња ку, били нам таба ни ко ђоно ви, а 
није ни чудо: гру ва ли смо боси по цело 
бого вет но љето. 

ćера ж ‘нео пра на овчи ја вуна’. – Тури -
ла сам ону ćеру у згра ду па ћемо, кад 
доспи мо, да е пере мо и реди мо; ║ ćера ва  
-а -о ‘масна, нео пра на (о вуни)’. – Ону 
ćера ву вуну смо тури ли на дру гу гоми лу.  

 ćери на ж ‘прљав шти на на вуни’. – 
Има доста вуне, ал има мло го ćери не. 

ćести ćед нем  в. ćеда ти.  
ćетва ж в. сетва. 
ćети ти се ćетим се св ‘сети ти се’. – 

Кад те опа у чим,  ćети ћеш се и кад си мај -
ку за сису ујо. 

ćето ва ти -уем несв ‘саве то ва ти, поу -
ча ва ти’. – Сви су га одре да ćето ва ли, ал 
ништа није вре ђе ло: он ћеро по свом док 
није звек но глав чи ном о зид; ║ ćето ва ње 
с ‘саве то ва ње, под у ча ва ње’. – Има неки -
јег који ма ćето ва ње пома же коли ко и кад 
им муву туриш под реп; в. сето ва ти. 

ćећа ти се -ам се несв ‘сећа ти се, пам -
ти ти’. – Ćећа ће те се овиг рје чи што вам 
збо рим, ал биће вам доц кан. – Ćећам се, 
ко јуче да е било кад се покој ни ујко 
Милин ко жени јо, а то ти је било пре шесет 
и више годи на.  

ćећи ćечем несв ‘реза ти, сећи’. – С 
коси ри ма смо ćекли шаши ну олај ле; ║ 
ćек ну ти ćек нем св ‘одсе ћи, сец ну ти’; в. 
бубре жњак, иćек; ║ ćец ну ти -нем св дем. 
– Де ми ćец ни мено пршу ти це да ста вим 
на овај крњи зуб; ║ ćец ка ти ćец кам несв 
‘сит ни ти, сећи на сит но’. – Не би ти пога -
зи јо оно што е реко да би га ćец ко на 
кома де; ║ ćец ко ли ти -им несв дем. – Ене 
га у пото ку, ćец ко ли пола ко пру шће с врба. 

ćеча ж ‘оба ра ње ста ба ла у шуми’. – 
Кад на јесен спа не лис и кре не ćеча, оћу 
д-оба лим лужњак за кров; изр. Ćече уши, 
крпи дупе.  

ćечи во с ‘оштри ца’ – Дад ни де ми како 
ćечи во, не могу д-одр је шим ову узи цу, 
веза та крв нич ки, намр тво. 

ćечи ца ж ‘чекић за под се ца ње, оштре -
ње воде нич ног каме ња’. – Имо онај Чара -
пан мло го добру ćечи цу за пот ćе ца ње 
воде нич ког каме ња. 

ćутра прил ‘сутра’. – Знаш како веле: 
што гој мош ура ди ти данас, не оста вљај 
за-ćутра; ║ ćутра дан прил ‘сутра дан’. – 
Кад је било  ćутра дан, дођо ше при ја те љи 
у прве шче и поде; ║ ćутра шњи -а -е 
‘сутра шњи’. – Јес,  ćутра шњег ми дана, 
тако е било.
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табан таба на м ‘доњи део сто па ла’. – 
Њему ти је образ под таба ном, то чове ка 
ни виђе ло није. 

таба на ти таба нам несв ‘ићи непре ста -
но, посло ва ти пова здан’. – Оста ри ли смо, 
ал јопет таба на мо пова здан, ника ко да 
доспи мо да мено ćед не мо и дане мо 
душом. 

табар ка ж ‘део каза на са водом у коме 
је сме штен килер ради рас хла ђи ва ња паре 
при пече њу раки је’. – У табар ку смо стал -
но доно си ли воду з буна ра те је раз ла ђи -
ва ли. 

таба ти табам несв 1. ‘утвр ђи ва ти 
нешто гаже њем’. – Кад воћ ку садиш и 
загр неш земљу на жиле, онда тре ба добро 
таба ти да она земља при јо не уза жили це. 
– Кад су они људи што су копа ли раку 
тури ли земљу на ђедов гроб и озго поче -
ли да таба ју, Каћа кроз сузе вик не: Немо 
да ми гази те деду!; 2. ‘пари ти се (о коко -
шка ма)’. – Кад је Саша виђо како пје вац 
поју ри коко шку и поче да е таба, он вик -
не баби Зор ки: Јао, бако, види шта јој 
ради! – а она му рече да се коке тако игра -
ју; ║ таба ње с гл им; в. прти на.  

табли ца ж ‘мала табла на којој су ђаци 
писа ли леги ште ром’; в. избри са ти, леги -
штер, писан ка, тор ба, резаљ ка, оти ра -
ти; изр. ~ мло же ња ‘рачун ска рад ња мно -
же ње’. – Није ника ко мого да свик не 
табли цу мло же ња и боз тога е пото ра во; 
в. уту ви ти. 

таван тава на м ‘део згра де испод кро -
ва, пот кро вље’. – На тава ну од куће смо 

суши ли ора се, а на таван од шта ле смо 
диза ли сје но. 

тава ња ча ж ‘гре да на тава ну’. – Тава -
ња че на нашој кући су биле од теса не гра -
ни че ви не. 

тав ни ца ж ‘там ни ца, затвор’. – Кад су 
га пове ли у тав ни цу, сре ти га отац на путу 
па га пита »ђе ћеш да дан гу биш на вако 
лепом дану«, а он му вели: нећу ниђе, 
воде ме. – Вика ше весе ли Обрад: не веруј 
при ја те љу за собр ом, но на вра ти ма тав -
ни це. 

таво ри ти -им несв ‘једва пре жи вља -
ва ти, тешко живе ти’. – Таво риш, нако, 
дан и комад јел ти је овај наш сељач ки 
живот муче њач ки. 

тавр ља ти  -ам несв ‘чавр ља ти, непо -
ве за но гово ри ти’ – Наи ђе Дра го мир и поче 
тавр ља ти о кое че му, њего вој при чи никад 
кра ја.  

таза ча ж ‘све жа риба’. – За Никољ дан 
сам наба ви јо четрес кила таза че и некол -
ко кила сара ге. 

тазби на ж ‘жени на род би на’. – Кад 
зет дође у тазби ну, оба ве зно крек не пје -
вац и мје си се гиба ни ца. 

Т
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тазе ‘све же’. – Доне си, ћери, тазе воде 
с буна ра да послу жиш госте слат ко и воду. 

тајац м ‘тиши на’. – Кад он поди же 
здра ви цу, наста тајац, сви бија гу ради да 
чују шта ће да про збо ри. 

та(ј)ити таим несв 1. ‘кри ти, чува ти 
тај ну’. – Ово што ми при ча мо таи те, немо 
да се ода-нас чуе; 2. ‘поче ти се одр жа ва -
ти на нога ма (о дете ту пре него што учи -
ни прве кора ке)’. – Ене како згод но таи, 
за који дан ће да про о да, ако Бог да. 

та(ј)ица м хип ‘тата, отац’. – Кода нас 
ђеца зову оца са ваздан име на, а ми нашег 
– тај(и)ца; ║ тата. – Тата, купи ми читан -
ку; ║ тати ца м дем. – Тати це, молим те 
пушти ме на игран ку; ║ тај ко м. – Тај ко, 
боли ме сто мак; ║ тајо -а м. – Вели нам 
тајо: немо да бид не те стри не но буд те 
јуна ци;  ║ тале -а м. – Мој тале није шћео 
д-иде на гла са ње, вели: нем[ам] за кога, 
сви су исти, ко јај це јај це ту; в. креч; ║ 
тато -а м. – Није тато шћео д-узме шаку 
тра ве у туђем; ║ таћо -а м. – Мило шев, 
Гутов и Ђоков таћо оста ви јо ама нет да 
му, кад умре, дове ду нај ма ње три попа на 
сара ну. 

тај но вит -ови та -о ‘скри вен’. – Има -
ли су они тај но ви то место ђе су љуба ви -
са ли и то нико није знао некол ко годи на, 
ал нај зад би по оној све што е тај но биће 
јав но. 

таки ша ж ‘сор та кру шке сит ног пло -
да’. – Горе испод Мла до ми ро ве куће је 
било некол ко таки ша, од њиг се пра ви ла 
мло го добра вод њи ка. 

так ну ти -нем св ‘додир ну ти’. – Оде 
оцо њиној кући и запре ти оном њином 
обе ше ња ку: да ми дје те ниси так но још 
јам пут, ина че ћеш са мном д-имаш посла; 
║ таћи так нем св ‘и с т о ’ . – Док је била 
ђевој ка, није нико мого да е поглед не 
ласно, а јад но ти да е так не прстом јед -
ним; ║ тица ти (се) тичем (се) несв а. 
‘доди ри ва ти’. – Оста ви га и немо га тица -
ти, па ће све бити мир но; б. ‘одно си ти се’. 

– Што се ти упу шташ у оно што те се не 
тиче. 

так ши -а -е ‘лош, лоши ји’. – Њина 
земља е дошла нако прљу ша, мло го е  так -
ша од ове наше; в. про ље ће. 

тал м ‘део, удео’. – Ови што су се на 
брзе брзи не обо га ти ли нису то одзно и ли, 
но оте ли тал од народ не заму ке тако што 
су се тали ли с они ма што су здом ча ли 
влас; ║ тали чан  -чна -о ‘кога пра ти сре -
ћа, сре ћан, срећ ник’. – Он ти је тали чан 
ко нико, све му иде руке, чега гој се дова -
ти јо оно му се позла ти ло. 

талам бас м ‘врста буб ња у који се уда -
ра и јав но нешто огла ша ва’. – Кад дужник 
земај ле не изми ри дуг, онда му се рас про -
дае имо ви на тако што се уда ра на талам -
бас, народ се ску пи и ондак ко да више, 
ал наши ста ри нису никад шће ли да купе 
има ње на тај начин, но су воље ли да купе 
од оно га ко ће то да им бла го сло ви. – Оде 
му имо ви на на талам бас. в. добош. 

талам ба са ти -ам несв ‘пра ви ти буку’. 
– Немо те, ђецо, више талам ба са ти, при -
ле го ђедо да мено одмо ри. 

тали ти се талим се ‘под ми ри ва ти се, 
сно си ти тро шак, дава ти награ ду’; в. тал. 
– Ласно е њима, узе ли влас па се тале како 
сами оће. 

талог м  ‘резул тат цеђе ња, тало же ња’. 
– Баш се по тало гу у шољи види да ниси 
жали ла каву кад си заку ва ва ла. 

тало жи ти -и(м) несв. – Кад се вино 
ото чи, поч не да се тало жи онај муљ, па се 
зато вино пре та че некол ко пута док се 
начи сто не пре чи сти. 

тал па ж ‘брв но’. – Ове труп це ћу д-
истру жем у тал пе од осам сан ти ма. 

таљи га ти -ам 1. ‘једва пре жи вља ва -
ти’. – Шта да ти кажем, дје те, таљи га мо 
нека ко, мло го ради мо, а мало има мо, ал 
јопет, вала Богу, чељад су здра ва и сло -
жна, а то е нај ва жни је јел знаш како е 
каза но: бољи је зало гај сува љеба с миром 
него кућа пуна покла не сто ке са сва ђом; 
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2. ‘вући терет на таљи га ма’. – Он ти је с 
оним њего вим коњи ћом таљи го пова здан.  

таљи гаш -аша м ‘човек који пре во зи 
робу таљи га ма’. – На желе знич кој ста ни -
ци, доље нак у Чач ку, стал но е имо по неки 
таљи гаш кои је пре во зи јо ком шта тре ба. 

таљи ге ж мн ‘врста сео ских запре -
жних кола’. – Нау чи јо Или ја кад је бијо у 
бер би жита у Бана ту ону пје сму, па мало-
мало само га чуеш: еј, ај, баш нас бри ге 
вози мо се на таљи ге. 

таман реч. ‘као по мери’. – Купи јо ми 
тато јак ну, дошла ми таман, ко да е шиве -
на по мери. 

таман там на -о ‘зага сит, там не боје’. 
– Зго дан си му џем пер испле ла, само е 
мло го таман, ваља ло би да е кол ко било 
лик ти ји. 

тама ни ти тама ним несв ‘уни шта ва -
ти’. – Они нај бо ље тама не јаг ње ти ну – 
кад је дру ги пла те.  

тамљан тамља на м ‘тамјан, мири шља -
ва смо ла’. – За оно га коме је душа у носу 
народ каже да мири ше на тамљан. – Бежи 
ко ђаво од тамља на. 

тамља ни ка ж ‘врста гро жђа’. – Има -
ли смо у нашем вино гра ду некол ко гиџа 
тамља ни ке, па смо њу и дин ку нај во ље ли 
д-еде мо.  

там но ок -оока -о ‘там них очи ју’. – 
Бија ше нако црн га ри ца, вит ка, висо ка, 
там но о ка, ништа од ње није било љеп ше 
у оно вре ме, а сад сје да баба, једва габе -
ља путом, вако ко и ја; то ти је оно што 
вика ше баба Вин ка: и лје пи цвје то ви су 
лје пи само неко вре ме. 

тамо прил, као еле ме нат заштит не 
фор му ле, у изр. ~ њима. – Знаш ли да е, 
тамо-њима, лип са ла кра ва; ~ тебе. – Шта 
ме бри га што е, тамо-тебе, зину ла ала за 
туђим жена ма; ~ они. – Ови наши слјеп -
ци, тамо-они, не зна ју за ким су кре ну ли; 
║ тамо нак прил ‘тамо’; в. оду жи ти 2, 
одма и ва ти; тамо нак ‘и с т о ’ ; в. зава да; 
тамо на ке ‘и с т о ’ .  – Она ти потље оде 

у-род и тамо на ке испри ча и што јес и што 
није; в. ветар, дома злук, истру ћа ти; 
тамо на ке ‘и с т о ’ ; в. играч. 

[танак] тан ка -о 1. – Узми ти тан ки 
пру тић и пуц ни га по дупен це ту па ће се 
сми ри ти; 2. ‘сиро ма шан’. –  Он ти је, 
весел ни чак, танак, чак нај та њи у селу и 
сто јада га сна ђе, није џабе каза но да се 
на тан ком ломи. 

тан да ра-ман да ра изр ‘непо ве зан 
говор, брбља ри ја’. – И он ти туј поче да 
тртља, тан да ра-ман да ра, не мога до смо да 
г-ува ти мо ни за-гла ву ни за-реп. 

тан да ри ја ж ‘про паст, суно врат’. –  
Оде све у тан да ри ју. 

тан др ка ти тан др чем несв 1. ‘ства ра -
ти вели ку буку кре ћу ћи се по каме ни том 
путу’. – Тан др чу кола по кал др ми, једва 
чекаш да се измак ну; ║ тан др ља ти -ам 
‘и с т о ’ . – Била ти онда она шин ска кола, 
па ако по кал др ми још поће раш коње 
касом, то тан др ља, ко све ти Или ја кад 
загр ми; 2. ‘непо ве за но гово ри ти’. – Не 
тан др љај, Живо ра де, живо та ти тво га јел 
то што збо риш није исти на. 

тан ко ви јас -ста -о ‘тан ког, вит ког ста -
са’. – Бија ше Тан ко са ва Дра го љу бо ва тан -
ко ви ја ста, ко да су зна ли како име да јој 
нађе ну. 

тан те-ван те изр ‘тамо-ова мо’. – Тре -
ба да му купиш књи ге, да пла тиш стан и 
рану, да га ође неш и кад све сабе ре, тан -
те-ван те, кошта те сту дент лје пиг воло ва 
годи шње. 

тан туз -уза м ‘глуп човек, глу пак’. – 
Чуеш ли ти, тан ту зу један, шта ти је човек 
реко д-ура диш. 

тан џа ра ж ‘врста ста ре пушке’. – 
Поњо он у лов, баја ги, неку њего ву тан -
џа ру, сум њам да може муши цу ш њом д-
уби је. 

[тањир] -ира м; в. смо чи ти, спла чи -
не; ║ тањи рић -ића м дем; в. сулц; ║  
тањир чи на м пеј. – Оне тањир чи не јој 
вле ка ве, кад је опра ла, није обри са ла.  

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 587



тапи ја ж ‘јав на испра ва о вла снич ком 
пра ву на некрет ни ну’. – То су тапи је кое 
су нам од ђедо ва оста ну ле, то није за про -
да ју, то ћу д-оста вим уну ци ма да зна ју ко 
су и ода клен су. 

тарак тар ка м ‘алат ка за чешља ње 
вуне’. – Тарак су кова ли Цига ни и мого 
си да га наба виш о ваше ри ма. – Истр ље -
не ручи це тежи не тар чи ле су на тар ку (9). 

тарак џи ја м ‘онај који пра ви тарак’. 
– До  Цига на,  сада  нема  дру ги тарак џи -
ја (9). 

тара па на -ане ж ‘гужва, неред, туча’. 
– Не воли мој ђедо да се пра ви нека тара -
па на, он би бијо рад да то буде дома ћин -
ски, бла го сло ве но и часно. 

тар ка ти -ам несв ‘чар ка ти, одр жа ва -
ти ватру’. – Ђедо ćеди спо ред про че вља, 
тар ка ватру по кои пут и раз го ва ра с ком -
ши јом. 

тар ли ти -им несв ‘жури ти, мучи ти се’. 
– Цео живот сам ти тар ли ла: пожу ри, 
пову ри, трк ни, омрк ни, пора ни, осва ни, 
нато ва ри, сто ва ри, узва ри, уси ри, поле ти, 
испле ти, пре бри ши, саши, заши, окре чи, 
испе чи, око пај, зали вај, сали вај, ско чи, 
смо чи, крпи, трпи (7: 88).  

тар ча ти -ам несв ‘чешља ти куде љу, 
гре бе на ти’. – После уве че тар ча мо кучи -
не и тако иг спре ми мо за пре де ње; ║ тар -
чи ти -им несв ‘пре ра ђи ва ти тежи ну одва -
ја њем вла си од кучи на’. – Ску пе се жене, 
па тар че, при ча ју, сми ју се, шале, нешто 
се спре ми и поје де (9). 

тас м ‘тањир на тера зи ја ма, кан та ру, 
болан џи’. – Ко е мери јо нешто масно 
болан џом па оста ви јо нако изма шћен тас? 
(в. 9/6, стр. 48) 

таслак -ака м ‘гор њи део пре сли це’. 
– Таслак пре сли це укра ша ван је резба ри -
јом (9) (в. теслак). 

тасла чи ти -им несв ‘уда ра ти, тући’. – 
Кад му е реко »нећу«, он га ува ти и поче 
га тасла чи ти док није реко: »изви ни, тата, 
нећу више никад«.   

тасли ца ж ‘тац на’. – Доње ла ми баба, 
за Мла ден це, мло го згод не шоље за каву 
са тасли ца ма.  

тасли це ж мн ‘завр ше так рука ва 
кошу ље, ман жет на’. – Обу ко нов саков, а 
испод рука ва се виде тасли це од кошу ље 
бје ле ко снјег. 

татли ти -им несв ‘трча ти’. – Како му 
е реко  да доне се воде, он узе тести ју и 
поче да татли низ лива ду на извор.  

таћи так нем в. так ну ти. 
тачан тач на -о ‘нор ма лан, здрав; 

честит’; в. вали ти, има ти, наступ, ста -
ра ти се, узма ћи. 

тач ка ж ‘колац, прит ка за пара дајз’. – 
Оти шо у Дубо ве да зго то ви тач ке за 
патли џа не. 

твој ски прил ‘на твој начин, по тво јој 
про це ни, по твом занату’. – Како велиш 
да ово ура дим, пита мај стор Мило ра да, а 
он му вели: по твој ски. 

тврд твр да -о ‘чврст, крут’. – Нема се 
куд: доље твр до, горе висо ко; ~-а на сиси  
‘кра ва која тешко пушта мле ко при мужи’. 
– Мло го е добра кра ва и мљеч на, ал твр -
да на сиси, има да ти отпа ну руке док је 
изму зеш; ~ на сну ‘кога је тешко про бу -
ди ти’. – Овај мла ђи син спа ва ко зец, ан 
га тијо зов неш, он ска че, а мато рац тврд 
на сну, топо ви да пуца ју, он ни абе ра. 

твр да ча ж ‘врста тра ве’. – Мло го е 
тешка за косид бу, не зову е џабе твр да ча. 

твр ди ца ж ‘цици ја’; в. твр до ва ти.  
твр дич лук -ичлу ка м ‘цици ја ше ње’. 

– Посма трам нешто ону бабу: само нешто 
чува, мора да е ува ти јо онај ста рач ки твр -
дич лук. 

твр до ва ти твр ду ем несв ‘шкр та ри ти’. 
– Тре ба ште ђе ти, ал не тре ба твр до ва ти 
јел ко што лјењ два пут ради, тако и твр -
ди ца два пут пла ћа. – Он не би дао ни Богу 
тамља на, а не зна, пусник, да онај што 
твр дуе з дана у дан  сиро ма ши. 

твр до рук -ору ка -о ‘шкрт, ису ви ше 
ште дљив’. – Кад је чоек пре ће ра но твр -
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до рук,  мало  вај де  има  од  тог  твр дич -
лу ка. 

твр до сан -оса на -о ‘који има тврд сан, 
кога је тешко про бу ди ти’; в. заспа ти. 

тев тер тев те ра м ‘рачун ска књи га, спи -
сак вере си је’. – Дад ни дер ми вла шу мае, 
пакло дува на и кило соли, па ме тури тамо 
у тај твој тев тер, не поњек нов ча ник. 

тегет ни -а -о ‘тегет боје’. – Вра ти 
Анци бра шно, узе ли смо у ону тегет ну 
шер пу, ал води рачун: сабје ну меру да 
вра тиш. 

тегли ти -им несв ‘вући, мучи ти се, 
ради ти тешке посло ве’. – Тако нам суђе -
но на води ци, да тегли мо и вуче мо, ал, 
вала Богу, јопет је добро; ║ тегле ћи -а -е 
‘који слу же за пре воз тере та и обра ду 
земље’. – Ми нисмо држа ли коња кои се 
само  јаше,  но  тегле ће  коње,  а кад тре -
ба ми  и њиг јаше мо; ~-а сто ка ‘коњи, 
воло ви’. – Љети смо изго ни ли овце и јало -
ви ње у  сам пас,  а  код  куће  смо  оста -
вља ли  само  кра ве  муза ре  и   тегле ћу 
сто ку. 

тегљач -ача м ‘тегле ћи коњ’. – Има ли 
смо мло го добре коње тегља че, били су 
јачи од наја чиг воло ва.  

тего ба -обе ж ‘тешко ћа, здрав стве на 
нево ља’. – Одав но се жали да има неке 
тего бе у сто ма ку, па реши смо д-иде мо 
док то ру; ║ тего бан тегоб на -о ‘тежак, му-
чан, неси гу ран’. – Мло го смо тего бан жи-
вот има ли, таки нам усуд. 

тежак тешка -о 1. ‘који има одре ђе ну 
тежи ну’. – Тај бик сад већ има шес това -
ра, тежак је ко онај Мла ђов; 2. ‘мно ги, 
мно штво’. – Ćутра ће тешки народ вође 
да добан да, биће авли ја пуна ко кошни -
ца, тре ба ће то доче ка ти, послу жи ти; изр. 
~ свјет ‘мно го наро да’. – Тешки свјет се 
сја ти у-Гучу о тру би; ~ човек ‘непо де сан 
за сарад њу’. – Није он непо штен, ал је 
нако тежак човек, не мош ласно да му 
уго диш.  

тежи на ж ‘коно пља’. – Почу па мо 
коно пље, пове же мо у сно по ве, тури мо у 
мочи ло да се кисе ли, па ондак осу ши мо 
на сун цу и напо шљет ку трли мо тежи ну; 
║ тежа ни -а -о ‘који је од коно пље, коно -
пља ни’. – Ондак смо ти сви ми носи ли 
тежа не кошу ље, тежа не гаће, све било од 
тежи не, тако вре ме било: што сам ство -
риш з-десет прсти ју  – то ти је; ║  тежа -
нов / тежи нов – Мло го јој згод ни испа ли 
они тежа но ви чар шо ви; ║ тежи њав -а -о 
‘који је од коно пље’. – Види се да е трли -
ла тежи ну па јој сук ња и рекла скроз 
тежи ња ви. 

тезге ра ж ‘носи ла за ноше ње мањих 
тере та (об. на гра ђе ви на ма), тра га че’. – 
Тезге ре смо пра ви ли од јаси ко ви јег даса -
ка, а руч ке су биле обич но дре но ве ил гра -
бо ве и ондак дво и ца, један напред, један 
оза ди, пре но се мал тер или циглу и кое -
шта.  

тези јан м ‘пла то (в.)’; в. сту пац, сто -
чи ти. 

теј м ‘чај’. – Са-ће баба да ти ску ва 
теј од нане, има да те про ђе назеб за-час. 

тек не тек не та с ‘кори то’. – Од дрве та 
су ти се ондак пра ви ли ваздан кое шта: 
каши ка, солир, тањир, чуту ра, буца, спла -
чи ња ра, кабу ља, кар ли ца, шавањ, пар јо -
ни ца, чабри ца, буре, вучи ја, каца, тек не и 
ваздан кое шта још. 

тек ну ти тек не безл св ‘тро ну ти, дир -
ну ти’. – Кад ми је он реко: ти сад идеш у 
свјет, пове ди рачу на шта радиш, немо да 
те пове де рђа во дру ство, а о-нама ништа 
не бри ни, брзо ће да про ђе тиг пет-годи -
на – мене нешто тек ну и оćе тик неки бол 
у души. 

телал -ала м ‘јав ни обја вљи вач, добо -
шар’. – Бијо ондак неки Мито телал, и он 
ти уда ро у добош, па кад се народ оку пи 
он соп шта ва кое шта што вла сти наре де. 

тела ли ти тела лим несв а. ‘обја вљи -
ва ти саоп ште ња вла сти’. – Данас је Мито 
тела лио да ће бити про да ја Биску по ви ћа 
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луга ; б. ‘шири ти по селу абро ве’. – Пушти 
њу, она ништа и не зна дру го нег д-иде 
по селу и да тела ли. 

теле теле та с ‘мла дун че кра ве’. – Кад 
се оте ли ла шару љи ца, баба е пову че за 
уво и рече: кори сна; ║ телен це -ета с дем. 
– Јутр ос ме у шта ли доче ка ло и јед но 
телен це кое синоћ није зано ћи ло; ║ тели -

ште с пеј. – Оче пи ме оно нева ља ло тели -
ште, ума ло ми прс не згње чи начи сто. 

теле ти на ж ‘теле ће месо’. – Код Биље -
га ша често има ло теле ти не испод сача, 
прсте да пој деш.  

тели ти се тели се несв ‘мла ди ти се (о 
кра ви). – Шару ља, ваљ да ђе је прве шка, 
бог ме се тешко тели ла, мора ли смо теле 
да веже мо за пред ње ноге кад се помо ли -
ло и да га вуче мо. 

темељ теме ља м ‘осно ва на којој се 
гра ди кућа’. – Темељ држи кућу, туј се не 
ште ди; ║ теме љит -а -о ‘ста мен, јак, 
чврст’. – А он ти је у сва ком послу теме -
љит, код њега нема пел ве ра ја ни трте-
мрте. 

теме сућ м ‘запис, тапи ја, суд ска испра -
ва’. – Вујо Сте ва но вић је доби јо теме сућ 
на купље но има ње од Милу ти на из вре -
ме на Кња за Мило ша. 

тен то -а м ‘који тешко схва та, при -
глуп’. – Виђи, молим те, шта учи ње онај 
тен то тен та ви; ║ тен тав -а -о ‘тром, спор’. 
– И он, нако тен тав, сти го на вре ме, а ти 
доц ниш за име Бога.  

тену ти -ем св ‘осла би ти, убле де ти’. – 
Нешто Радо мир тено у послед ње вре ме, 
стра ме да л ће да пре дре зиму, ал тешко 
д-ого ди ни. – Ма немо ви да се шали те, 
оно јес да здрав боле сном не веруе, ал ја 
видим да е  баба тену ла у пото ње вре ме.  

тење зга ло с ‘човек који при ча бесми -
сли це, брбљи вац’. – Нема лошу душу, 
уби јо га ратос, ал је тење зга ло, бра те, што 
јес јес, доса дан ко крпељ, још горе: доса -
дан ко бува у тје сним гаћа ма. 

тење зга ти тење згам несв ‘при ча ти 
бесми сли це, брбља ти непо ве за но’. – 

Нада ри ме ђаво те му ижњек поки њу 
раки је и он оно пије и оста да тење зга 
ваздан, а ја не знам ку-ћу при је д-уда рим 
гла вом. 

тепа ти тепам несв а. ‘гово ри ти неко -
ме од миља, из мило ште’. – Кад је Нада 
доби ла прво уну че, па га оку па ла и пови -
ла тамо у-соби, ми вамо слу ша мо како му 
тепа: баби на сре ћо и кућо, сун це и месе -
чи но сјај на, живо те и љуба ви баби на; б. 
‘непра вил но изго ва ра ти неке гла со ве или 
речи (на поче ци ма усва ја ња јези ка)’. – 
Мали је он и још пома ло тепа; в. оду чи -
ти; ║ теп ка ти теп кам несв дем. – Почо  
да  гово ри  мој унук,  ал  теп ка,  па   каже 
мешто  тет ка – кека, мешто кра ва – кава, 
мешто мле ко – меко; ║ теп ко ли ти -им 
несв  дем.  –  Нека ђеца  ти  дуго   теп ко -
ле, а нека рано про збо ре ваљат но. 

теп си ја ж ‘окру гао суд за пече ње гиба -
ни це и дру гих јела’. – Видим ја како се 
пушка ра гиба ни ца у теп си ји, па ми уда ри 
вода на уста. 

тере вен чи ти -евен чим несв ‘при ча ти 
пра зне при че, дан гу би ти’. – Тере вен чи ше 
док нису запје ва ли први пјев ци, ондај 
виђе ше да су пре ће ра ли и поче ше да се 
рази ла зе. 

96. ТЕСЛАК
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терет м ‘вели ки посао’. – Бога ми вели -
ки терет пао на њего ва леђа, не зна ку-ће 
при је; ║ тере тан -тна -о ‘тежак, напо ран’. 
– Сва ки ми је, дје те, корак тере тан; ║ 
терет но прил ‘тешко, муч но’. – Бог ме смо 
терет но про жи вље ли вјек, ал јопет, вала 
Богу, изве до смо ђецу на-пут и сад је све 
лак ше. 

тере ти ти -им несв ‘кри ви ти неког’. – 
Тере ти ли га за бес прав ну ćечу, а није ни 
оćе ко, но му укра ли дви је букве и са-ће 
да му дода ју ште ти при да. 

тер зи ја м ‘кро јач који шије народ на 
оде ла’. – Има ли они бра ту че да у Чач ку, 
он ти је бијо чуве ни тер зи ја, сви из нашег 
кра ја су кода-њега нару чи ва ли ношњу. 

тесак теска м ‘накре ну та, закри вље на 
секи ра за теса ње, бра два’. – Кад он с 
теском рас па ли, оте ше дрво док си реко 
шта би. 

теса ник -ика м ‘теса ни камен’. – 
Цокле се онда пра ви ле од теса ни ка, мај -
сто ри кои су теса ли и зида ли камен су 
били на вели кој цени. 

теса ти тешем несв ‘обра ђи ва ти јапи ју 
или камен теса њем’. – Сво про шће за 
авли ју је он тесо про шле зиме мимо гред; 
║ теска ти -ам несв дем. – Неће он ни зими 
докон, ене га под тре ном теска про шће 
пола ко; ║ теско ли ти -им несв дем. – Знаш 
како га е ђедо нау чи јо да теско ли кое шта 
с бра дви цом; ║ тесну ти -нем св пре ма 
теска ти; в. бра дви ца. 

теско ба -обе ж ‘сте шње ност’. – 
Нешто, док то ре, оćе ћам вој нак у груд ма 
неку теско бу, не могу ласно да се нади -
шем; ║ теско бан тескоб на -о ‘сте шњен, 
зби јен’. – Лепа му е кући ца, ал бога ми за 
ноли ку чељад дошла тескоб на, ал што 
вика ли: ако чељад нису бје сна, ни кућа 
није тје сна. 

теслак -ака м ‘гор њи део пре сли це’. – 
Горе уз теслак на пре сли ци при ве же мо 
узи цом куђе љу, опљу не мо ова три-прста 
и извла чи мо жицу.  

тесло -а м ‘човек с исту ре ном доњом 
вили цом’. – Онај тесло шће де да ме пре -
ва ри и да ми угу ра веле рич ну робу под 
прву кла су; ║ теслав -а -о ‘који има исту -
ре ну доњу вили цу’. – Како не знаш оног 
тргов ца, дође нако кру пан и мено теслав. 

тесте ни на -ине ж ‘про из во ди од 
теста’. – Од тесте ни на ондак ти се пра ви -
ле јуп ке, резан ци за супу, није ко-во сад 
д-има да се купи гото во. 

тесте ре -ере та с ‘алат ка за стру га ње 
дрве та, тесте ра, пила’; изр. попр је ко ~ ; 
узду жно ~ ; ║ тесте ран це / тесте рен це -
ета с дем; изр. руч но ~. – Сва ка иоле имућ -
ни ја кућа е има ла попр је ко тесте ре, бич -
ки ју и руч но тесте рен це, а узду жно 
тесте ре с раз бо јом пође ко, бич ки јом мош 
сам да стружеш, попр је ко тесте ре вучу 
дво и ца, а узду жно тро и ца, један горе на 
труп цу, а дво и ца доље испод. 

тести ја ж ‘земља на посу да за воду са 
грли ћем и сиском’. – Знаш како се каже: 
псуј Циган че док не раз би је тести ју, потље 
је доц кан.  

3

2

1
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тети оћу ‘хте ти’. – Јеси ли нешто тела? 
– Тедо да им кажем још нешто, ал воз 
кре те.  

тет ка ж ‘мај чи на или оче ва сестра’. – 
Она ми је једи на тет ка по мај чи ној лини -
ји, а по очи ној имо сам иг пет; ║ тет ки ца 
ж дем. – Да видиш шта ми је доње ла моја 
тет ки ца; ║ тета ж хип. – Тето, ка-ћеш ти 
да  дођеш кода-нас; ║ тети ца ж хип. – 
Моја нај мла ђа тети ца ста ри ја од мене 
шес-годи на. 

тето ши ти -им несв ‘мази ти, лага но 
голи ца ти’. – Немо то дје те тето ши ти, раз -
ма зи ћеш га начи сто. 

тећи тече(м) несв 1. ‘про ти ца ти’. – Тај 
поток је туна теко и јуче и он ће да тече и 
ćутра; 2. ‘сти ца ти (име так), бога ти ти се’. 
– Цео живот си теко и сте ко си, вала Богу, 
доста, сад мено одмо ри нек мла ђи про ду -
же, а ти глај како раде и помо зи саве том. 

тешко ра дан -дна -о ‘тежак за обра ду 
(о земљи)’. – Јес ова наша смо ни ца тешко -
рад на,  ал  неће ласно да т-изда на суво -
ви ци. 

тигањ -ања м ‘окру гао суд са дугач -
ком дршком, за пече ње или прже ње’. – 
Кад мас у тига њу бид не вре ла, смак ни са 
рин гли па тури бра шна и про ме шај, ондак 
додај але ве папри ке и с тим запр жи смок; 
║ тига њић -ића м дем; в. судић.  

тиј тија -о ‘тихо, пола ко’. –  Кад је 
вре ме тијо, не мош да вијеш пасуљ, но 
кад дува ветар. – Тија вода брјег рони; ║ 
тија чак / тија чак -чка -о ‘тих, сми рен’. 
– Бија ше, нако, тијач ка и добра, ко добар 
дан, што но кажу: уста има, јези ка нема; ║ 
тија чан -чна -о ‘и с т о ’ . – Беше тата тија -
чан, никад ружна ил осор љи ва реч из 
њего ви јег уста није изи шла.  

тик прил ‘уз (нешто)’. – Сто ва рик оне 
труп це тик уз цоклу од-шта ле. 

тиква ж бот ‘баштен ска биљ ка Cucur -
bi ta’; в. пар ти ја ти, ско тр ља ти. – Тикве 
пеце су мло го згод не за јело кад се испе -
чу; в. нула ри ца 2. 

тиква ник -ика м ‘пита с тиквом’. – 
Кад нана напра ви тиква ник, да се пода -
ви мо једу ћи.   

тили прил у стал ном изра зу за ~ час 
‘брзо, истог тре на’. – За тили час он отр -
ка у задру гу и доње нам ексе ре. 

тима ри ти тима рим несв ‘чеша ти, 
чисти ти сто ку чеша ги јом и чет ком или 
сеном`. – Вољо е Мило рад, више но ишта, 
д-исти ма ри сто ку, да му бид не ура ње на и 
чиста. 

тин та ра ж пеј ‘гла ва’. – Мућ ни мало 
том тин та ром, није забра ње но њу упо тре -
бља ва ти сем ако е пра зна, ал што вика ли: 
боље пра зна тор ба но пра зна тин та ра. 

тиња ж ‘врста меког водо плав ног 
земљи шта’. – Доље крај пото ка има оне 
сит не тиње, ваља ло би да ми мено 
догнаш, тре ба ми за расад; ║ тињав -а -о 
‘који се одно си на тињу’. – Тиња ва та 
земља после водо пла ва. 

тиња ти тиња несв ‘једва горе ти, дого -
ре ва ти уз слаб дим’. – Ма нема од те прла -
ди ватре, мож само да тиња и да пуши. – 
Још тиња ватра поме но, оди огри руке 
кол ко било; ║ тиња ва ти тиња ва несв ‘сла -
би ти, сми ри ва ти се (о ветру)’. – Почо е 
ветар да тиња ва, још мено да чек не мо па 
да пре же мо коње. 

типав -а -о ‘спор’. – Добар је мај стор -
чић ал мено типав, с њим тре ба пога ђа ти 
ђуту ри цом; ║  типак тип ка -о ‘и с т о ’ . – 
Јес она, нако, тип ка, ал је и ота ра шна, 
никад јој посо није осто неза вр шен. – 
Мло го му е добра она жени ца, ал дошла 
нека ко тип ка, не мош ласно да е ишче -
каш; ║ тип ко прил ‘спо ро’.  – Тип ко 
нешто одми че посо, ал важно е да се ради 
ваљат но. 

тир ја ни са ти -шем несв ‘мучи ти, тира -
ни са ти’. – Тир ја ни ше и ону весел ни цу, не 
зна ку-ће при је, сиро та, од сил ног тере та. 

тиска ти -ам ‘ста вља ти, трпа ти’. – 
Немо дер те, ђецо. стал но тиска ти кое шта 
у џепо ве, ицје па ће вам се; в. про пе ти се; 
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~ се ‘гура ти се, пра ви ти гужву (на малом 
про сто ру). – Кад је оно била неста ши ца 
зити на, па кад чуше да ће да стиг не, поч -
не народ да се тиска у рад њи, од раног 
јутра.  

титра ти -ам несв ‘рас тре са ти, про тре -
са ти’. – Кад поко ше на тра ва про ве не, зађе -
мо с вила ма те је титра мо да се рас тре се, 
еда би се брже суши ла. 

тица ж ‘пти ца. – Сва ка тица сво ме јату 
лети; ║ тић м ‘пти че, мла дун че пти це’. – 
Ђе си, каже, мој уну че, ђедов сиви тићу, 
узда ни цо, надо и одме но моја; ║ тиче -
ета с.  дем.  – Оди да видиш кои шно е 
тиче, док није окри ла ти ло; ║ тичи ца ж 
дем. – Иди баци мало пше ни це тичи ца ма 
и оне су Бож ја ство ре ња; ║  тичу ри на ж 
аугм пеј ‘пти чу ри на’. – Кад је наи шла те 
уда ри ла на сви ње она куга, сва ки дан су 
над селом леће ле и грак та ле оне црне 
тичу ри не; ║ тич ји -а -е ‘који се тиче 
[п]тица’; в. пен та ра ти се. 

тица ти се тиче се несв ‘бити заин те -
ре со ван’. – Како мош да ми кажеш шта 
ме се тиче, па крв није вода, чове че Бож -
ји, он је наше горе лис. 

тишак -ака м ‘сми рен и систе ма ти чан 
рад ник’. – Он ти је тишак, пола ко ал 
сигур но ради пова здан и све стиг не, није 
ко ови трко пи ши што укћу мено и потље 
шљо ну ко ушти пак.  

тишљер тишље ра м ‘сто лар’. –  У 
нашем кра ју у оно вре ме понај бо љи 
тишљер бија ше Перо Миљој ков. 

тишље рај -аја м ‘гра ђе вин ска сто ла -
ри ја, изра да вра та и про зо ра‘. – Пого ди јо 
сам тишље рај за кућу с Пером Рако ви ћом 
и дао сам му пове ћу капа ру спо ра ди 
набав ке гра ђе. 

тишња ж ‘боло ви у леђи ма’. – Дуго е 
оćе ћо неку тишњу за плећ ком, ал га про -
шло откад је почо д-утр ља ва комо ву раки -
ју и да при ви ја зеч је сало. 

тишта ти -и несв  ‘боле ти, пати ти 
физич ки или душев но’. – Не зна, весел -

ник, да л му е горе оно што га боли рана 
ил што га тишти мука и ćеки ра ци ја што 
мора да лежи, а сто посло ва има. 

тје сан -сна -о ‘узан’. – Ижџи гља ово 
дје те ко из воде, све му аљин ке и обу ћа 
дошли тје сни. 

тје сто с ‘заме ше но бра шно’. – Замје -
си у ван гли тје сто за пога чу па га при мак -
ни шпо ре ту, при је ће да надо ђе; ║ тје штан 
-а -о ‘зама зан тестом’. – Вели јој напре -
ма се: љубим руке, нина, изви ни, не могу 
да ти при ђем к-руци како тре ба, тје шта не 
ми руке. 

тје штан в. тје сто. 
тка ља ж ‘жена која тка’. – Горе на ке, 

у Доњем Дуп цу, бија ше Рај ка Боро е вић 
оку пи ла тка ље из целог кра ја и напра ви -
ла Дра га чев ску задру гу жена која се бија -
ше нада ле ко про чу ла. – Нај ви ше тка ља ти 
има горе на ке у Дуп цу. 

тка ни ца ж 1. ‘мате ри јал од отка не 
вуне (обич но шарен)’. – Узми де ону тка -
ни цу те га покри кад је нако слат ко при -
спо, да не озе бе; 2. ‘врста жен ског поја -
са’. – Све ђевој ке ондак су носи ле јеле ке 
и тка ни це. 

тка ти ткем несв ‘изра ђи ва ти тка ни ну 
на раз бо ју’. – Знаш ли ти, ћеро, ону: 
Мили ца је ћилим тка ла, над ћили мом 
узди са ла; ║ тка но ‘пред мет доби вен тка -
њем’. – Ондак ти се носи ло само тка но, 
није било ови јег мате ри ја ла ко-во сад; ║ 
тка ње с ‘пред мет који је иза ткан’. – 
Њеном тка њу није има ло рав не: ко гој је 
виђо реко е – ово ко да није рука ради ла. 

тми на ж ‘мрак, тама’. – Надај се да ће 
се  после ове тми не макар мено про ве -
дри ти. 

тму ра ж ‘облач но вре ме’. – Беше нека 
тму ра, знао сам да ће киша, ал се нисам 
надо да ће д-уда ри вако из дрве та из каме -
на; ║ тму ран -рна -о ‘обла чан, сумра чан’. 
– Кад је вако тму ран дан, све ти дође нека -
ко тму р но.  
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тму ша ж ‘сла ба видљи вост због 
магле’. – Кад смо иза шли на-пла ни ну, 
доље крај Мора ве се ука за тму ша ко неко 
вели ко море. 

тобож прил ‘при вид но, наиз глед’; в. 
удо ва, шту ла; ║ тобо жњи -а -е ‘који није 
пра ви, при ви дан’; в. губав[о], неза слу жно. 

тов това м ‘узгој гове да’. – Уба ци ли 
Вла де и Веки ша четр не сто ро тела ди у тов. 

товар това ра м 1. ‘роба при пре мље на 
за пре воз, тран спорт’. – Осто ми је на 
њиви још добар товар тика ва; 2. ‘тежин -
ска мера од сто кило гра ма’. – Кад су поче -
ле ове нове сор те пше ни це, врли смо по 
два е спе-шес  това ра годи шње са екта ра.  

това ри ти -им несв ‘ста вља ти, сме шта -
ти на неко пре во зно сред ство товар, робу 
ради пре во за’. – Ајмо, ђецо, да помог не -
мо ђеду да това ри тикве.   

тови ти товим ‘хра ни ти сто ку с циљем 
да достиг не одре ђе ну тежи ну’. – Ја ћу 
бико ве да товим у про ду же ни тов, док не 
наби ју по осам това ра. 

товље ник -ика м ‘сви ња за посек’. – 
Добри му товље ни ци, дабог да да нема ју 
по бли зу две ста кила, има ће да се подо -
бро омасти брк. 

товр љан -рља на м ‘брбљи вац’. – И он 
ти је неки оби чан товр љан. 

товр ља ти -ам несв ‘брбља ти, при ча -
ти које шта’. – Вољо е весе ли Цоле да 
товр ља, нако, ко пра зна воде ни ца.  

товр ља ча ж ‘брбљи ви ца’. – Она њего -
ва товр ља ча сва шта исто вр ља; ║ товр ља -
чи ца ж дем. – А ђе је она слат ка баки на 
товр ља чи ца да е бака љуб не. 

тоз м ‘талог (од кафе)’. – Немо да 
бацаш тај тоз, ваља да се раз ре ди водом 
па да се зали ју мушка тле. 

тоја га ж ‘дебе ла бати на’. – Од све га 
што ништа ку мож да речеш он ће нај бо -
ље да раз у ме тоја гу; в. тоља га. 

тока ча ж ‘дебља дрве на мот ка’. – Он 
је у рука ма маом носио тока чу, слу жи ла 
му за одбра ну од кера ди, ћера ње сто ке, а 

бог ме и за тучу кад загу сти: кога он рас -
па ли тока чом по крке ња чи тај пад не ко 
све ћа. 

ток ну ти в. точи ти. 
тол мач -ача м ‘тумач, пре во ди лац’. – 

Кад нас саби ше у ону авли ју код Гим на -
зи је у Чач ку, поче она Нем чи на д-урла ко 
побје шњо: актунг, актунг! – ми ништа не 
разу мље смо док не дове до ше тол ма ча; в. 
разу мље ти. 

тоља га ж в. тоја га. – Дође ми д-узмем 
тоља гу па да иг зао ку пим под мој ски. 

тоња ж ‘пла ме ња ча’. – Ништа горе 
нема него кад је вру ћи на па уда ри киша, 
ете ти тоње која оште ти и уćе ве и вино ву 
лозу и ондак вино град спа ша ваш кро пље -
њем пла вим каме ном. 

тоњо са ти се -ше се ‘бити захва ћен 
тоњом, наћи се на уда ру пла ме ња че’. – 
Бија гу поње ли ком пи ри мло го добро, ал 
иг не покро пик на вре ме те се тоњо са ше 
и оде све бес тра га. 

топи ти -им несав ‘загре ва њем пре тва -
ра ти из чвр стог у теч но ста ње’. – Ми ти 
кува мо ону сла ни ну и сало док не исто -
пи мо мас, а за то вре ме ђедо топи коц ку 
шеће ра на уси ја ном  кука чу те запр жа ва 
раки ју; ~ се ‘радо ва ти се’. – Кад је доби јо 
уну че, виђе ло се како се ђедо топи од 
мили не. 

топли на -ине ж ‘топло та, топла про -
сто ри ја’. – Кад уиђо смо у топли ну с оне 
арла у џе, ко да се јопет роди смо. 

топо ла -оле ж бот ‘дрво из породице 
врба, Tre mu la’. – Веза ла теле тамо иза 
топо ле; ║ топо ли ца ж дем. – Поса ди јо 
Мићо Мила нов поред рје ке мла де топо -
ли це; ║ топо лов -оло ва -о ‘који је од топо -
ле, који се одно си на топо лу’. – Нај бо ље 
су липо ве, ал ваља ју и топо ло ве ђер зон ке 

топо ло ви на ж ‘топо ло во дрво’. – Од 
топо ло ви не  пра ве гај бе и пале те, па бид -
ну лака шне. 

топо љак -ака м ‘топо ло ва шума’. – У 
оном топо ља ку крај Мора ве побје ни сил -
ни људи. 
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топот м ‘звук који се чује при кре та -
њу коња’. – Идем ја тако, ниђе ништа 
нема да се чуе сем тица, док одјам пут 
зачук топот коња. 

тор м ‘огра ђен про стор у којем овце 
бора ве пре ко дана’. – Однес де воде овца -
ма у тор и тури им у кори то овај кру шац 
соли. 

[торба] ж. – Упр тик тор бу на леђа; ║ 
тор би ца ж дем ‘мала тор ба’. – Кад смо 
ишли у шко лу, у вели кој тор би смо носи -
ли књи ге и табли це и кое шта, а у малој 
тор би ци чанак са сиром и пар че муру зни  
(в. 6/2, стр. 40); ║ тор бе ти на ж пеј. – 
Носи ја ше Аџо Пикав џи ја неку иза ба ну 
тор бе ти ну; ║ тор бу ља ча ж ‘и с т о ’ . – 
Немо вури ти ту тор бу ља чу, што ће ти; ║ 
тор бу љи на ж ‘и с т о ’ . – Наи ђе Здрав ка 
Пла зин ска с оном њеном тор бу љи ном, те 
јоj дадок неко кило бра шна. 

тор бак -ака ‘вели ка тор ба’. – Весе ли 
Пињо никуд не иде без оног њего вог тор -
ба ка, па ко гој му шта попру жи он тиска у 
њега. 

тор бан -ана м ‘спе ци јал ни вијак, бре -
зон који има зао бље ну гла ву’. – Купи дер 
десе так тор ба на да про ша ви мо брв на на 
вра ти ма кроз куша ке. 

тор ња ти се тор њам се (не)св ‘брзо 
одла зи ти, губи ти се’. – Не шће да свра ти, 
вели, морам да се тор њам из ови јег сто -
па, да не одоц ним и само му одјам пут 
виђок леђа. 

торо кан -ока на м ‘при ча ли ца, брбљи -
вац’. – Оста ви торо ка на, он неће ни виђе -
ти да си оти шо.  

торо ка ти торо чем несв ‘при ча ти 
досад но и непо ве за но’. – Добар је Стој ко 
човек, ал докон, бра те: кад поч не торо ка -
ти, глај како да се изву чеш, а да га не 
уцвје лиш, ваљ да су га спо ра ди тога и про -
зва ли Торо кан. 

торо ка ча ж ‘жен ска осо ба која пре те -
ра но при ча, брбљи ви ца’. – Пушти ону 
торо ка чу, немо дан гу би ти ш њом.  

торо ку ља ж в. торо ка ча; в. зато ро -
ка ти.  

торо ку ша ж в. торо ка ча, торо ку ља. 
– Није, касти, торо ку ша да нешто кла пи -
ће и лам па ра ко што има кое ка ки јег тука, 
џаф та ра и сока ча ра што се спај та ше и 
спан ђа ју те чан гр ља ју, торо чу и чапљи -
зга ју пова здан да не мош да им надаш 
џева па (7: 111). 

торон да ти -ам несв ‘при ча ти које шта, 
брбља ти’. – Не торон дај туј нак сва шта, 
тако ти Бога једи но га.  

тотов -ова м в. тан туз. – Иде нако ко 
мува без гла ве, тотов један. 

тотр ља ти -ам несв ‘гово ри ти дуго и 
непо ве за но, без сми сла’. – Тотр ља ше 
нако, како бија гу ћевли, до поно ћи. 

тоце -ета м ‘труп чић у доњем воде -
нич ком каме ну кроз који про ла зи пре сли -
ца. – Тоце се пра ви ло од бре сто ви не ил 
јасе но ви не. 

тоци ло с ‘брус у обли ку точ ка за 
оштре ње ала та’. – Однес де, сине,  ćеки ру 
до Јеро ти ја да е нао штри на оно њего во 
тоци ло. 

98. ТОЦИЛО
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точак точ ка м а. ‘бицикл’. – Кад је 
Мла ђо Мар ко вић купи јо точак, мено е 
вали ло да га се Миле одрек не; б. ‘део 
кола’;  ║ точ кић -ића м а. ‘кру жни ножић 
за сече ње теста’. – Куп дер ми ćутра на 
ваше ру точ кић за ćече ње тје ста; б. ‘део 
којим се изви ја фитиљ’ (в. 61/4, стр. 277); 
в. ‘део рали це’ (в. 79/6, стр. 509). 

точи ти точим несв 1. ‘исти ца ти (о теч -
но сти)’. – На чешми у Бабља ку точи вода 
мено тањи млаз но рука изнад шаке; 2. 
‘нали ва ти у посу ду’. – Ене га у подру му, 
точи вино за сла ву; ║ ток ну ти -нем ‘мало 
нато чи ти’. – Ско чи, сине, те ток ни бокал 
вина да послу жи мо људе. 

тра бу ња ти -ам несв 1. ‘при ча ти без 
мере и сми сла’. – Немој туј нак тра бу ња -
ти кое шта, ако Бога зна деш; 2. ‘при ча ти у 
сну, под тем пе ра ту ром, бун ца ти’. – Дје те 
се пре вр та ло сву-ноћ, има ло ватру и 
нешто тра бу ња ло.  

[трава] ж . – Ове годи не тра ве добре, 
биће сје на, ако Бог да, довољ но; ║ тра ви -
ца ж дем. од тра ва. – Под о та ви ла се тра -
ви ца после оне кише, не може љеп ше 
бити. – Стал но им је пред-кућом било 
уред но и затег ну то, доста цве ћа, тра ви ца 
поко ше на, сва ка ствар чи ца на свом месту. 
– Обни кла тра ви ца мло го добро; ║ трав -
ка ж сглт ‘влат, ста бљи ка тра ве’. – Пита -
ли ђеда што им је тако одбру си јо, а он 
каже: на љуту рану иде љута трав ка; ║ 
тра ву љак -ака ж ‘запу ште на тра ва, 
коров’. – Немој де, дје те, ићи у онај тра -
ву љак без чиза ма, кој ти га зна шта се 
нође није испа ти ло; ║ тра ву љи на ж пеј 
‘висо ка и густа тра ва’. – Ника ки то људи 
нису кад су дозво ли ли да им се на гро бо -
ви ма ђедо ва диг не ноли ка тра ву љи на; ║ 
трав чи ца ж дем; в. опа сти1; ║ тра вљив 
тра вљи ва -о ‘кога обу зи ма тра ва’. – Бога -
ми вино град ти тра вљив, ваља ло би да се 
опра ши што при је. 

тра ве ља ти -ам несв 1. ‘нагла ба ти, 
нера зум но гово ри ти, тење зга ти (в.)’. – 
Тра ве ља нешто без ич везе, ко баба у-
боле сти; 2. ‘дуго живе ти, тра ја ти’; в. над -
жи вље ти.  

траг м ‘оти сак, знак при су ства’. – Сви 
ћемо ми про ћи, али ће оста ти наши тра -
го ви. – Сви дођо ше из тог несрет ног рата, 
а од Бра јо вог сина ни тра га ни гла са. 

тра га ти тра гам несв ‘тра жи ти, рас пи -
ти ва ти се за нешто што је изгу бље но’. – 
Питаш ме што сам тра го за бистри ком и 
за друк чи јом пашом од оне која ми је изо -
бил но нуђе на – кад одра стеш, кашће ти 
се само (7: 117). 

тра га че ж мн ‘дрве на носи ла за пре -
но ше ње гра ђе вин ског мате ри ја ла’. – Сав 
мал тер и бетон за ове гра ђе ви не пре ње ли 
смо ја и Саво на тра га ча ма. 

тра жи ти тра жим несв 1. ‘иска ти, зах -
те ва ти, пита ти’. – Тра жи ли му дла ку у јај -
це ту не би ли га могли д-осу де, ал им труд 
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беше уза луд. – Ма немој де ти, дје те, тра -
жи ти ђаво ла с лучом; 2. ‘има ти нагон за 
оплод њу (о жен ка ма живо ти ња)’; ~ вепра 
(о крма чи). – Изгле да ми да вели ка крма -
ча тра жи вепра, оће да се бука ри; ~ бика 
(о кра ви). – Иди виђи да л је Деси мир код 
куће, Руј ка нам тра жи бика, па га упи тај 
да е догна мо под њего вог бика да води; ~ 
јар ца (о кози). – Бел ка тра жи јар ца, па е 
Мла ђо оте ро Маној ло вој кући да се прца; 
~ пасту ва (о коби ли). – Терај Зеку шу у 
Јеврем це да се пасе, виш да тра жи пасту -
ва; ~ овна (о овци). – И Сига тра жи ла овна, 
ваљ да е се досад мрка ла. 

тра и са ти -шем несв ‘тра ја ти, живе -
ти’. – Па ет, тра и ше мо још кои дан и чека -
мо позив Озго. – Начи ни јо сам ти пре ска -
ка ло од багре но ви не, има да тра и ше 
три дес годи на. 

трак узв ‘за пла ћа ње робе одмах, у 
тре нут ку кад стиг не’. – Он ти њему изва -
ди паре и трак на астал; ~ роба – ~ пара 
‘про да ја за готов новац’. – Мено ми спу -
шти цену, не тра жим на почек, него одма: 
трак роба – трак пара.   

тра ке ља ти -ам несв ‘пре тре са ти’. – 
Кад беше онај при нуд ни откуп, дошла 
нека  њина  коме си ја и поче да тра ке ља 
по нашим гра ђе ви на ма да виде да нисмо 
шта сакри ли; ║ тра ке љи са ти -шем несв 
‘исто’. – Ене га у кача ри нешто тра ке -
љи ше, ваљ да оће да рас кр чи онај лом, ско -
ро ће шљи ве да ста шу. 

трак со ва ти -уем (не)св ‘фино обра -
ди ти дрво на тре по ну’. – Начи ни јо сам ти 
држа ли це за будак и ćеки ру – ко да су 
трак со ва не; в. вре те нар. 

[трак тор] м; в. нао ра ти; ║ трак тор -
чић -ића м дем хип. – Они реше те купе 
онај трак тор чић вин ко вац; ║ трак тор чи -
на ж аугм пеј; в. измо ди ти. 

тра љав -а -о ‘спор, неспре тан’. – Ма 
мораш наћи неког дру гог ко није тако тра -
љав; ║ тра ља во прил ‘повр шно, офр ље’. 

– Јес он то ура ди јо, ал тра ља во начи сто, 
није то то. 

тра ља ти -ам несв ‘ићи с напо ром’. – 
Једва тра љам поме но за овим овчи ца ма и 
то ти је, ишчи ље сна га, мој Дра ги ћу. 

тра ље ж мн ‘ста ра, изно ше на обу ћа’; 
в. назу ља ти. 

трам па ж ‘заме на робе за робу’.  – Ми 
са чилом учи ни ли трам пу: он нама усту -
пи јо Бур ђе ви ну, а ми њему за толи ко 
попу шти ли међу више ора са у Орни ци; 
изр. ~ тан за буп ‘трам па јед но за дру го’. 
– Ако немаш паре, доне си неку мар ду, јај -
ца, жита, пасу ља и може трам па тан за 
буп.  

трам пи ти -им св ‘извр ши ти трам пу’. 
– Ај да се трам пи мо: ја тебе јуни цу, а ти 
мене  овог твог бик чи ћа, мого би да га 
упа рим са моим Зеко њом и даћу ти јаг ње 
при де. 

трап м ‘пред њи и зад њи део кола’. – 
Отка чи зад њи трап, тури кри ва и цу и иди 
с дво ко ли цом за бра шно у воде ни цу. 

трап м ‘у земљи уко па на оста ва за 
чува ње кром пи ра, репе, шар га ре пе, рот -
кве’. – Ове годи не ћу и за јабу ке да начи -
ним трап, мло го добро стое до про ле ћа. 

тра пав -а -о ‘спор, неспре тан’. – Она 
моја тра па ва муче ни ца једва иде, ко пре -
бје на мач ка; изр. ~ -а неђе ља ‘сед ми ца у 
којој се не држи пост сре дом и пет ком’. – 
Тра па ве неђе ље су ти од Божи ћа до 
Крстов да на, па Дуов ска неђе ља, па Све -
тла неђе ља, па ти туј спа да Сиро пу сна и 
она очи Вас кр шњег поста; ║ тра па во 
прил ‘неспрет но, неве што’. – Не зна он 
друк чи је но тра па во. 

тра пав ко м ‘сме те њак, који је невешт, 
несна ла жљив’. – Е, мој тра пав ко тра па -
ви, пој тај мено, бла го мене, није ти колац 
у леђи ма.  

тра па ђо за ж ‘неспрет на, тра па ва жен -
ска осо ба’. – Тра па ђо за е то јед на, не мош 
да е ишче каш ваздан, спо ра ко лад.  
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тра пат м ‘топот’. – Натра по оне кон -
дур чи не па чуеш по тра па ту д-оде шта ли 
д-оби ђе сто ку. 

тра па ти -ам несв ‘цуња ти, лута ти’. – 
Не ради тај ништа, но само тра па по селу 
ко глу ва куч ка. 

тра пи ти -им несв ‘оста вља ти пло до -
ве у трап’. – Оти шли тамо у-башчу да тра -
пе ком пи ре. 

тра по м ‘човек сме тен, незгра пан, 
несна ла жљив; сме те њак’. – Он ти је 
добри ца, ал нису га џабе про зва ли Тра по, 
сав је нека ко сме тен. 

тра пу ља ти -ам несв ‘ићи пола ко, вући 
ногу пред ногу’. –  Питаш ме како сам па, 
ет, видиш и-сам: тра пу љам још по-мено 
док ме Бог не позо ве. 

тра пу ша ж в, тра па ђо за. – Ова моја 
тра пу ша јес мено спо ра, ал све стиг не д-
ура ди. 

тра то вар м ‘тро то ар’. – Љубин ко, 
можеш ли да ми начи ниш тра то вар око 
куће што си лани ози до, не питам кол ко 
кошта, ал да бид не ваљан?  

тра ћи ти -им несв ‘улу до губи ти (вре -
ме, новац)’. – Само улу до тра ћиш вре ме 
с тим џабо ље ба ро ши ма, ништа памет но 
од њиг неш ни чути ни виђе ти. 

тра ча ри ти тра ча рим несв ‘бави ти се 
тра че ви ма, сплет ка ма’. – Оне дви је абр о -
но ше само тра ча ре, а у авли ји не мош да 
им видиш ни цве ће, ни ника ког реда. 

трбат трба та -о ‘вели ког сто ма ка’. – 
Нисам виђо оног Миша одав но, Боже 
сачу вај каки је трбат, ни онај човек, ни 
помо зи Боже. 

трбо ња м ‘човек вели ког сто ма ка’. – 
Наи ђе онај трбо ња из општи не и поче да 
тупи зубе о томе како ми тре ба д-оста ви -
мо наше њиве, лива де и шта ле и д-иде мо 
у рад не задру ге. 

трбу трбуа м ‘трбух, сто мак’. – Ми, 
при ја те љу, нисмо дошли чак вамо кода 
вас  за трбу љеба, но смо дошли да пра -

ви мо пита ње: ви има де те ђевој ку за-уда -
ју, а ми мом ка за женид бу; в. исми ја ти, 
испа са ти. 

трга ти -ам несв ‘бра ти, чупа ти’. – Она 
несна ђеца се нава ди ла па трга ју кла сје 
кад про ла зе пути ћом кроз пше ни цу; ║ трг -
ну ти трг нем св ‘нагло нешто ура ди ти’. – 
Тата се попе на-кола, трг ну дизги не и 
коњи  поле ће ше нани же путом; ║ трза ти 
-ам несв ‘нагло вући, цима ти, кида ти’. – 
Кад сам везо први пут теле у повод њик, а 
оно поче да се трза, једва на једви те јаде 
при ви че. 

тре ви ти -им св ‘сре сти’. – Идем ја 
тако кроз ону гун гу лу по ваше ри шту и 
одјам пут тре вим мог дру га из вој ске, 
нисмо се виђе ли девет нес годи на. 

тре ге ри м мн ‘тра ке које иду пре ко 
раме на и укр шта ју се на леђи ма држе ћи 
доњи део оде ће’. – Кад смо били мали, 
мај ка нам шила пан то ло ни це с тре ге ри ма. 

тре збен / тре звен -а -о ‘одме рен, раз -
ло жан, сми рен’. – Немо ништа да се пре -
до ми шља ваш, то ти је пра ва при ли ка: 
момак здрав ко кре мен, све кр ва раде ни ца 
само така, све кар тре звен и човек на гла -
су, кућа пуна ко шиби ца, има ње вели ко, 
нема шта да се каже; в. раван. 

трен м ‘трем, над стре шни ца’. – Уза 
салаш бија ше трен под кои се скла ња ју 
кола од сун ца и кише, а под сала шом 
везан кер. 

тре ну ти тре нем св ‘накрат ко одмо ри -
ти, пре дах ну ти, дремнути`. – Само мено 
да тре не мо вође у ладу, па да нага ри мо 
јопет да ово иско си мо до заран ка. 

тре пе ри ти -им несв ‘подрх та ва ти’. – 
Целог живо та сам пуста тре пе ри ла ко лис 
на бре зи само да се сра ди све на вре ме, 
да се ђеца изве ду на пут, да се мато ри њу 
уде си све како Бог милуе и, ет, у том про -
у ја живот. 

тре пет м ‘страх, треп та ње од стра ха’. 
– Он ти је земај ле бијо стра и тре пет: кад 
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он нешто  рек не, има да пре тво риш они 
час. 

тре пон -она м ‘уре ђај за фину обра ду 
дрве та, трак со ва ње’. – Кад Јеро ти је отрак -
суе окла ги ју на тре пон, има шта да видиш: 
ко изли ве на. 

треп та ти треп ћем несв ‘наиз ме нич но 
затва ра ти и отва ра ти очи’. – Треп ће ко 
свра ке љи ца на југо ви ни; ║ треп та ње с 
‘наиз ме нич но   паље ње  и гаше ње све -
тла’. –  Зави чај  све тлу ца  меком  месе чи -
ном, звезданим небом, трептањем свитаца 
(11:5).  

тре сак тре ска м ‘јак удар’. – Кад је 
тре сно, нако љут, она дрва на пар тос, од 
оног тре ска цела кућа подрк та. 

тре си га ћа з зоол ‘пти ца која машу ћи 
кри ли ма леб ди на истом месту’. – Знај да 
ће киша чим тре си га ћа мало-мало па се 
поја ви. 

тре ска ти -ам несв дем ‘пома ло тре -
сти’. – Тре ска ју ђеца оне крпа ри це, нање -
то на њиг неког шља ма; ║ тре ско ли ти -
им несв дем. – Ене га доље у-башчи, 
тре ско ли шљи ве; ║ тре сну ти -ем св 1. 
‘нагло уда ри ти, залу пи ти (вра ти ма)’. – 
Изи ђе љут ко рис, тре сну вра ти ма за 
собом и пуче низ-башчу; 2. ‘пасти, стро -
по шта ти се’. – Они се рва ли нође у-соби 
и одјам пут тре сну ше на пар тос; 3. ‘избр -
бља ти’. – На том збо ру јави се за реч онај 
озго Ћор лаш, тре сну нешто и оста де жив, 
а сви се насми ја ше из гла са; ║ тре сти -ем 
несв ‘дрма ти’. – Оде у вот њак да тре се 
шљи ве,   са- ћемо   и  ми  да  за-њим   ку-
пи мо. 

тре шња ж бот ‘врста воћа Pru nus avi -
um. – Има ли смо пови ше врста тре ша ња: 
и бели цу, и црни цу, и аршла му, ал нај во -
ље ли смо ону мај ску, ваљ да ђе нај пр во 
ста ше; ║ тре шњи ца ж дем. – Реко ђедо 
да ће да ми поса ди и ора шчић, и јабу чи -
цу, и тре шњи цу, и сва ку дру гу воћ ки цу; ║ 
тре шњов -ова -о ‘који је од тре шње’. – 

Тре шњо ва брв на су мло го згод на да се 
начи ни астал ил тако нешто.  

тре шња ж бот ‘сор та пасу ља прит ка -
ша Pha se o lus mul ti flo rus’. – Ајде, ђецо, ују -
тру да пора ни мо, за росе, да почу па мо 
тре шњу. 

тре шњо вак м ‘штап, бати на, опла вак’. 
– Смо та он неки тре шњо вак што му би 
при руци па зао ку пи нечи ју јај ца ру што 
се беше при шу ња ла.  

тре шњо ва ча ‘раки ја од тре шње’ – 
Испе ко Иса и ло тре шњо ва чу и, да-
[в]и[ди]ш, није лоша. 

тре шњо ви на ж ‘гра ђа од тре шње вог 
дрве та’. – Начи ни јо мој Милин ко астал 
од тре шњо ви не, ште та тура ти чар шов по 
њему кол ко е зго дан. 

тре штен у изр. ~ пијан ‘пот пу но’. – 
Ене ти Или је код лам пе ка на Буба ну, тре -
штен пијан.   

три јер м ‘уре ђај за одва ја ње пше ни це 
од пле ве и дру гих семе на’ (у врша ли ци). 
– Кад се земај ле врша ли цом овр ше пше -
ни ца, онда се ветре ња чом одвои од пље -
ве, а три је ром се одвои од ćемен ки кое ка -
ки јег тра ва што су расле по пше ни ци. 

три не ски ња ж ‘крсти на од три на ест 
сно по ва’. – Потр па смо три не ски ње, сре -
ћом при је кише. 

три ња ж ‘ситан отпад од сена у јасли -
ма’. – Ја ти ону три њу из-јаса ла бацим 
тамо ђе су људи пре ко па ли авли ју кад су 
води ли воду, а оно изби ла тра ва ко чет ка, 
не мож бити боље. 

три ца ж ‘безна чај на сит ни ца’. – Ма 
бога ти, дје те, глај се посла, то су обич не 
три це  и кучи не, има мо ми пре чи јег 
посло ва. 

трје зан -зна -о ‘који није пијан’. – Сад 
си виђо с ким има деш посла јел знаш како 
е каза но: што трје зан мисли – пијан изго -
ва ра. 

трк  м об. у изр. на ~ ‘на брзи ну’. – 
Стал но смо ита ли, све смо на трк сра ђи -
ва ли, оти ма ли од-кише. 
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трка ж ‘жур ба’. – Пола ко, ђецо, није 
ово трка ко ће брже него ко ће боље. 

трка ти се тркам се несв ‘так ми чи ти 
се у трча њу’. – Ми се код ова ца, горе нак 
на Коре на та ма трка ли и Микош Мило са -
вљев одњо побе ду; ║ трк ну ти трк нем св 
‘отр ча ти по нешто’. – Трк ни де у кача ру и 
доне си ми ону буда ча ру, ене је виси обе -
ше на о вин ској каци; ║ трча ти трчим несв 
‘ићи трче ћи’. – Трчо сам кол ко сам имо 
сна ге да иг сустиг нем, ал нисам успо; ║ 
трч ка ра ти -ам несв ‘лага но трча ти’. – 
Оно ждр је бе трч ка ра поред коби ле, стра 
ме да га не уда ре кола. 

трко пиш м ‘који ради на брзи ну, 
непро ми шље но’. – Немо више да ми 
зовеш оног Перо вог трко пи ша, њему нико 
не мож д-уго ди. 

трлац трл ца м 1. ‘дрве не преч ке поста -
вље не изме ђу гре да тава ња ча по који ма 
се наба цу је мал тер’. – Кад су уда ре не гре -
де тава ња че, онда смо у доњи крај зако -
ва ли баски је па за њиг бје лов трлац, нате -
сан кесе ром ко што смо оздо нате са ли и 
гре де, па су онда по трл цу и гре да ма мал -
тер џи је наба ци ле мал тер и он при јо но не 
мож бити боље; 2.‘део трли це којим се 
уда ра по коно пљи при ли ком трљења` – 
Десном руком уда раш трл цом доље по 
чељу сти ма пре ко којиг дру гом руком 
држиш коно пље па ондак онај поздер 
отпа да, а у руци ти остае оно влак но кучи -
не (в. 100/1, стр. 600.  

трли ти трлим  несв ‘тући, ломи ти 
трли цом коно пља ну ста бљи ку после кисе -
ље ња и суше ња, ради доби ја ња влак на’. 
– Кад се поч ну трли ти коно пље, лају трли -
це на све стра не, ко пашчад кад оćе те 
лиси цу; ║ трље ње с гл. им. в. трли ти. – 
За трље ње мора д-ува тиш лепо вре ме: што 
су коно пље сувље, то се лашње трле. 

трли ца ж ‘напра ва којом се одва ја 
дрве на сти део коно пље од нити. – Сва ка 
кућа е има ла у авли ји трли цу. 

трло с ‘терен на коме је попа се на тра -
ва’. – Шта држиш те овце на том трлу, 
виш да нема тра ве ко на гув ну, нагнај иг 
нани же у Доло ве нек се напа су.  

трља ти трљам несв ‘ути ра ти, маси ра -
ти’. – Откад поче жена да ми комо ви цом 
трља леђа, пре ста ше ме они боло ви. 

трм ка ж ‘купа ста кошни ца, вршка ра’. 
– Земај ле није било ови јег ђер зон ки, но 
су се пра ви ле трм ке од пру шћа и обле -
пљи ва ле баље гом или бла том па се кре -
чи ле и обич но ређа ле на поли цу, испод 
стре је, с јужне стра не куће, ђе пова здан 
гри је сун це.  

трн м ‘игли част део неких биља ка’. – 
Лак ше је трн пре ско чи ти на путу него га 
носи ти у пети; ║ трн чић -ића дем. – Толи -
ко пла ча због тако малог трн чи ћа; ║ трно -
вит -ови та -о ‘који има трње’. – Е, моја 
ђецо, мло го е трно вит наш пут кроз живот 
бијо, и нема шти ња, и боле шчи не, и рато -
ви, само што нас воде ни ца није мље ла. 

трни ти / трну ти / трње ти трни несв 
1. ‘губи ти сна гу, вену ти’. – Чоба ни це, 
мала трњи ни це / трне л твое срце за мои -
јем / ко што трне мое за тво и јем; 2. ‘бри -
де ти, иза зи ва ти сла би ју покре тљи вост 
неких дело ва тела’. – Нешто ми, ђецо, има 
некол ко дана трни ова рука, ода вле довле, 
ко да није моја. – Жали се баба како су јој 
ноћас трње ле ноге. – Кукуј мене, што ме 
трни десна нога, реко би није моја; [~] 
зуби ‘осе ћај у усти ма који се има кад се 
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једе недо зре ло воће’. – Знаш како е каза -
но: кад ђедо ви једу кисе ло гро жђе, уну -
ци ма трне зуби јел казна Бож ја мож да 
досег не чак до сед мог коље на; 3. ‘ста вља -
ти трње (да би се нешто обез бе ди ло)’. – 
Ене га трни онај богаз код купу шња ка, да 
сто ка не уиђе. 

трњак -ака м ‘повр ши на обра сла 
шибљем и трњем’. – Ове нерад ни чи не 
дозво ли ле да им нако има ње зара сте у 
трњак. 

трњи на ж бот ‘врста дивљег пло да 
изра зи то црне боје Pru nus spi no sa’. – Јечи 
поље кад наше ђевој ке запје ва ју: Моме 
милу кућа до пла ни не / црне су му очи ко 
трњи не; ║ трњи ни ца ж дем; в. трну ти.   

тро бој ка ж ‘тра ка у боја ма бар ја ка: 
црве на, пла ва и бела’. – Уз сва тов ски цвет 
је ишла машни ца од тро бој ке. 

тро бок тро бо ка -о ‘који је неу ме рен у 
јелу, изје ли ца’. – Видиш га каки је, тро -

бок, тежак ко црна земља, тај мож да пој -
де масну поња ву. 

тро ва ти (се) тру ем (се) несв. – Баци 
ту цигар чи ну, немо се тро ва ти, за-име 
Бога. – Веле да се, весел ни ца, тро ва ла 
сича ном једва е спа сли; ║ тро ва ње с гл. 
им. ‘узи ма ње отро ва’; ~ крви ‘сеп са’. – 
Доби јо тро ва ње крви те су га момен тал -
но оће ра ли у бол ни цу. 

тро го дац -оца м ‘тро го ди шњи коњ’. – 
Има ди ја ше земај ле Милић Јери нић зго -
дан вија кер, па кад упрег не оне њего ве 
тро го це – да ти очи ста ну. 

тро ду пло прил ‘тро стру ко’. – Когој од 
срца учи ни како добро дело, било да глад -
на нара ни, жед на напои, невољ ног под 
кров при ми, боле сног поćе ти, зато че на 
оби ђе, Бог му вра ти тро ду пло. 

тро же нац -нца м ‘који се три пут же-
нио’. – Јован ти је тро же нац, така му суд -
би на: оне дви је жене му изро ди ше ђецу и 
умр је ше  и  он  морад не да се оже ни с 
тре ћом. 

тро ја нац -нца м фолк ‘коло’. – Окре -
та ше сви ра чи и жики нац, и тро ја нац ал 
она Јефи ми ја игра, чини се не дова та 
земљу ногом.  

трој ка ж ‘сор та дете ли не која на врху 
има три листа’. – Нај лак ше је коси ти трој -
ку ђете ли ну, она ти дође рец ка, ал ако од 
ветра и кише полег не, е онда си надр љо, 
запи њеш из само самог пуп ка. 

тро кар -ара м ‘тро кра ко шило за испу -
шта ње вазду ха из бура га пре жи ва ра када 
дође до нади ма ња’. – Да не би тро ка ра, 
црче нам Видру ља од оне ђете ли не. 

тром -а -о ‘спор, тежак, сла бо покре -
тљив’. – Немо на њега да рачу њаш, он ти 
је  за  ту  ствар тром начи сто; ║ тро мав а 
-о ‘лењ, спор, успо рен’. – Нисам одав но 
виђо тако тро ма во ство ре ње, ко да су му 
бука ги је на нога ма.  

тро но жац -шца м в. тро но шка. – Уве -
че потр па мо тро но шце око про че вља па 
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туј нак пре де мо, пле те мо и зави тла ва мо се 
па и запје ва мо. 

тро но шка ж ‘ниска сто ли ца на три 
ноге’. – Ђедо е нај во љо да ćед не на тро -
но шку спо ред про че вља и туј нак он џар -
ка ватру и при ча нам раз не дого дов шти -
ње из про шло сти. 

тро пер ка ж ‘тро у гла ста мара ма’. – 
Жен ској ђеци смо шили тро пер ке да с-
убра де. 

тро пи ти -им св ‘сести, ува ли ти се у 
сто ли цу’. – Лје ња, не било ти при мје ње -
но, ко кра ва, мало-мало па тро пи. – Вика -
ше Сови ја ђеци кад су купи ли шљи ве: 
Ђецо, дупе троп, а руке на-вај ду. 

тро шак тро шка м ‘изда так’. – Ма 
немој де да ми куваш каву, тро шак је то, 
боље ми нато чи јед ну муче ни цу; ║ тро -
ша кли прид непром ‘који лако и непро -
ми шље но тро ши новац’. – Нисам ти ја 
неки тро ша кли чоек, ал једва се саста ви 
крај с кра ем. – Њего ви су били чувар ни и 
уста о ци, а он се потре ви јо ем пола бав, ем 
тро ша кли, само не знам докле ће моћи 
тако.  

тро ша ри на ж ‘так са, порез, накна да’. 
– Наре за ли ови џабо ље ба ро ши ваздан кое -
ка ки јег даџ би на, те порез, те при рез, те 
тро ша ри на, те кола ри на, само још да нам 
уве ду и вазду ка ри ну. 

тро ши ти -им несв ‘сит ни ти, дро би -
ти’. – Тро ши нам баба муру зни цу, пре ли -
ће је врућим млје ком и ете ти вече ра. 

трпа ти -ам несв ‘сла га ти сно по ве у 
крсти не, саде ва ти’. – Ене иг ђедо и чику -
на трпа ју сно по ве; ~ се ‘гура ти се, наме -
та ти се без пози ва’. – Никад се не трпај, 
бла го ђеду, ниђе ђе ниси зван; изр. Не 
трпај дупе међ пија не Тур ке. 

трпе за ж а. ‘окру гли сто чић, сини ја’. 
– Није ти ондај било пра зни ка ко-во сад, 
но сва чељад поćе да ју на тро но шке око 
трпе зе и дрве ним каши ка ма из јед не ћасе 
једу смок; б. ‘поста вље на софра’. – Они 
су за-сла ву спре ми ли трпе зу, нема шта да 
се каже, дома ћин ски. 

трпи ла с мн ‘моћ само кон тро ле, 
трпље ња’. – Стал но му вика ли: трпи и 
шути док њему јам пут не пуко ше трпи ла, 
те иг он, не било ти каза но, све оће ра ода -
клен су дошли.  

трпи ти / трпље ти -им несв ‘под но си -
ти, издр жа ва ти нево ље’. – Трпи шта те 
сна шло, нема дру ге, знаш како се каже: 
потр пи се, стр пи се – вре ме ном од тра ве 
бид не млје ко. – Син ко мој, чуј ме добро и 
уту ви, бла го ђеду: мло го е боље неправ ду 
трпље ти, него е чини ти.  

трп ња ж ‘трпље ње’. – Шта нам дру го 
остае но трп ња, јел је горе нак висо ко а 
доље нак твр до. 

трси ти се -им се несв ‘поку ша ва ти, 
тру ди ти се да се над вла да ју неке нево ље’. 
– Не мош ласно да се трсиш те напа сти, 
то те спо па не да не знаш ку-ћеш. 

трска ж ‘бар ска биљ ка’. – Земај ле се 
на шту ка тор уда ро мал тер по трски која 
се закуе за баски је уко ва не оздо за гре де 
тава ња че; ║ тршчи ца ж дем. – Никла око 
напе ра нека тршчи ца и у њој пат ке план -
ду ју пова здан. 

трт! узв нипо да шта ва ња. – Знаш ли, 
црна Анка, шта вели Миле на за тебе, вели 
Вуја на, а Анка њој: трт, Пер со, мло го ме 
бри га шта Миле на шепр тља. 

тртав -а -о ‘који има вид но изба че ну, 
задиг ну ту зад њи цу’. – Про ђе путом онај 
трта ви и напра ви се шашав, не рече ни 
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помоз Бог; ║ тртас -ста -о ‘и с т о ’ . – Про -
ђе путом она трта ста, а он бле не за њом 
не зна ју ћи да га ја видим из вот ња ка. 

трти ти се -им се несв ‘хва ли са ти се, 
раз ме та ти се’. – Немој дер да се тртиш, 
него бид ни сме ран и одме ри шта ћеш да 
про збо риш. 

трти ца ж ‘зад њи део тела код пиље -
жи из кога изра ста реп’. – Тајо узме ил не 
узме шији цу, трти цу и тако то, а нама дад -
не бут ки цу, бје ло месо и вели: јед те ви, 
бла го тају, ви тре ба да расте те. 

тртља ж ‘ста ра и безу ба овца’. – Она 
тртља обе зу би ла па само, весел ни ца, блеи 
пова здан. 

тртља ти -ам несв ‘бле бе та ти, брбља -
ти’. – Тртља ла она моја Слав ка код жена 
неке наше кућев не ства ри, а ја јој велим: 
бре,  жено,  не  изно си  се прљав веш на-
по ље. 

трто муд м ‘брбљи вац, при ча ли ца’. – 
Е дође ми гла ве онај трто муд, ако-ш ми 
веро ва ти, само при ча пра зне при че. 

трто му да ти -ому дам несв ‘при ча ти 
бесми сле не при че, брбља ти’. – Немој ту 
трто му да ти, него това ри те сно по ве, 
видиш да се обла ча. 

трћав -а -о ‘који има изра зи то дебе лу 
доњу усну, шорав (в.)’. – Шта си се ошо -
ри јо ко онај трћа ви Вито мир. 

тру ба ж 1. ‘музич ки инстру мент’. – 
Са-ћемо се наслу ша ти тру бе; 2. ‘тка ни на 
намо та на ваљ ка сто. – Покло ни ла ми ујна 
тру бу лане ног плат на, вели: еве ти, ћеро, 
да спре маш даро ве за-свад бу кад дође вре -
ме; ║ тру би ца ж дем. – Нада ри га ђаво те 
им купи на ваше ру оне тру би це, про би -
ше гла ву дува ју ћи у-њиг; изр. анђел ска ~ 
‘укра сна биљ ка’. – Цвет од анђел ске тру -
би це дошо ко тру ба. 

тру бач -ача м ‘човек који сви ра у тру -
бу’. – Деси мир Пери шић ти је бијо нај бо -
љи тру бач првог сабо ра у-Гучи; ║ тру -
бач ки -а -о ‘који се одно си на тру ба че’. – 
Гора чан ци су оне годи не одње ли побе ду 
ко нај бо ља тру бач ка бан да. 

труд1 м ‘напор, зала га ње, насто ја ње 
да се нешто постиг не’. – Нема без рада 
ништа, знаш како вика ше наша баба: у 
сре ћу се узда луд, а паме тан у свој труд. 
– А ове нерад ни чи не зеба ва ју нас муче -
ња ке па веле: живи јо рад, живи јо труд – 
нек ради ко е луд; в. потр ча ти. 

труд2 м бот ‘гљи ва Polyporus fomen ta -
ri us, P. igni a ri us која се, про су ше на, упо -
тре бља ва за паље ње ватре кре си вом’. – 
Баја ги, није поњо труд и чак мак па иште 
жишку, да би му ижњо и раки ју. 

тру ко ва ти -уем несв а. ‘лепо црта ти, 
писа ти’. – Нису били писме ни па дад ну 
неком да им тру куе допи сни цу вој ни ку; 
б. ‘пре сли ка ва ти мустру за вез пре ко 
инди га’. – Ишла да тру куе мустре код Јеле 
Чим бо ве.  

тру леж ж ‘гњи леж, тру ље ње’. – Ове 
годи не уда ри ла тру леж у ком пир, ко 
никад. 

трум би ти -им несв ‘дими ти, пуши ти’. 
– Сакри јо се Вла де иза-сје на и трум би ли 
га трум би, а кад га е Мило рад смо три јо, 
вели му: немо да ми запа лиш сје но, кумим 
те Богом, но ако си про пу ши јо, пуши ко 
човек, не вре ди пити па кри ти. 

трун м ‘ситан делић нече га што је смр -
вље но, пре тво ре но у пра ши ну’. – Упо ми 
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трун у око  и једва ми га изва ди ла тета; ║ 
тру нић -ића м дем. – Тако ситан тру нић, 
а ти пла чеш, каки си ти момак; в. про цје -
ди ти; ║ тру ње с ‘сит ни отпа ци, пра ши -
на’. – Упа ло ми тру ње у млје ко, морам да 
га про це дим кроз груд ња чу. 

тру ни ти тру ним несв 1. ‘поси па ти 
тру њем’. – Немој де тру ни ти ту воду с тим 
сје ном; 2. ‘зате за ти раз го вор, око ли ши -
ти’. – Немо да тру ниш туј нак брез-везе, 
но ако имаш шта да кажеш – реци гла сно 
и јасно. 

трун то -а м ‘лен шти на, нерад ник’. – 
Онај трун то Мла ђов спа ва до под не. 

тру пац -пца ‘нај бр жи коњ ски ход, 
галоп’. – Про тут ње нечи ји коњ у тру пац 
спо ред Дра го сла ви не куће. – Једва га ути -
шо да ис труп ца пре ђе у кас. 

тру пац -пца м ‘одсе че ни део ста бла’. 
– Про зу кли труп ци на оба ли чека ју оно га 
што неће доћи да иг това ри, про шће се 
поис кри вљи ва ло, поплет спао, стро ба да 
те ува ти (7: 97). 

тру пи на ж ‘уну тра шњи бубањ дрве -
ног точ ка’. – Тру пи не су маом пра вље не 
од бре сто вог дозем ка или од јасе но ви не. 

труп та ти труп ћем несв ‘лупа ти нога -
ма’. – Игра ју се ђеца, Сре дој ла им веза -
ниг очи ју виче: ко то труп ће око мое куће, 
а они одго ва ра ју изме ње ним гла сом: »ја, 
куме,  ја«,  и сад она тре ба да потре ви ко 
е реко,  па  кад  потре ви,  ондај  оном   
кога е позна ла веже мо очи мара мом и све 
тако. 

трут м 1. ‘муж јак у пче ли њем дру -
штву’. – Кад тру то ви оба ве свој посо, челе 
иг изба це из кошни це, код њиг нема ко не 
ради д-еде љеба; 2. ‘нерад ник, доко ли -
чар’. – Живи ко трут, ништа не ради – 
реко би се не-ваља.  

труц ка ти труц ка(м) несв ‘тре ска ти по 
нерав ном тере ну’. – Кад после наи ђо смо 
на џаду, она наша шин ска кола поче ше 
труц ка ти по оној кал др ми, чини се ко да 
грми. 

трча ти в. трка ти се. 
тршљи ка ж ‘трска’. – Кад гове да обр -

сте шаши ну, ја оне тршљи ке иćец кам јел 
ако иг бациш целе, не мош потље ласно 
да това риш ђубре. 

туви ти тувим несв ‘пам ти ти, сећа ти 
се, држа ти у паме ти’. – Тувиш ли ти, 
Анка, кад су наши оче ви оти шли пре ко 
Алба ни је чак тамо до сиње га мора, а ми 
јад ни само ишче ку е мо глас еда ли су 
живи, а она јој одго во ри: е, моја сеји це: 
ко е мло го пати јо, мло го је и уту ви јо. 

туга ж ‘жалост, бол’. – Весе лој Перу -
ни ци уби ше чое ка горе на ке у Петри ће ви -
ни и она оста са шесто ро сиро ча ди и роди, 
после некол ко месе ци, сед мо, посмр че, и 
све она то из-над ни це изве де на-пут, ал 
кад јој, после два е сти ну годи на, умр је син 
Петар, запи шта ла е пусни ца ко сиња кука -
ви ца: јој, сестре мое, туго и несре ћо, што 
ме, пусту, не оста вља те ника ко. 

туга вљив -ављи ва -о  ‘голиц љив’. – 
Ово дје те туга вљи во, не могу ласно да га 
наса пу њам кад га купам. 

туго ван ка ж ‘тужан скуп’. – Бра ћо и 
сестре, оку пи нас покој ни Мило рад да се 
сабе ре мо на ову туго ван ку, да се помо ли -
мо за покој њего ве душе и да тело њего во 
отпра ти мо до веч не куће. 

туго ва ти тугу ем несв ‘има ти душев -
ни бол, бити поти штен’. – Зна ли су и да 
тугу ју кад су неста ја ли и да се  весе ле кад 
су се рађа ли. 

туда прил ‘тим прав цем’; в. гио ме тар, 
око мит, утр је ти; ║ туде прил ‘ту, на том 
месту’. – Туде је било игран ки, весе ља, 
моби, коми ша ња, пре ла и поćе ла; в. 
постиг ну ће, руј ни; туђе нак прил ‘и с т о’. 
– Туђе нак се нико овај ди јо није; туј / туј -
на / туј нак прил ‘и с т о’. – Из те ти шта -
ле она осо ка и ђубре иде у један вели ки 
базен кои је ома туј нак начи њен; в. воћ -
њак, дома ћи ца, поси са ти; туна прил 
‘и с т о’. – Немој туна при ча ти сва шта пред 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ604



овом жен ском ђецом, но мено зау ла ри тај 
твој језик; тунак прил ‘и с т о’; в. замер ка.  

туђин м ‘стра нац, туђи нац’. – Добро 
тув те, бла го ђеду, ону мудр ос народ ну: кој 
не држи бра та за бра та, он ће туђи на за 
госпо да ра. 

тужи ти тужим (не)св 1.а. ‘покре ну ти 
суд ски спор, под не ти тужбу’; в. кади ја, 
под ње ти; б. ‘жали ти се на нечи је пона -
ша ње, на неки посту пак’. – Тужи ла га учи -
те љу што е пре пи со од ње зада так; 2. 
‘жали ти. туго ва ти’. – Тужи ла е за чове -
ком до кра ја живо та.  

тука ж ‘глу па жена’. – Она моја тука 
јопет пре со ли ла пасуљ, поцр ка смо пију -
ћи воду. 

тук ну ти -нем (не)св ‘мало зау да ра ти, 
осе ћа ти се на воњ’. – Запу шти јо се весел -
ник, начи сто, сав тук не на нечи сто ћу, кој 
зна откад себе се није оку по. 

тулац тул ца м ‘метал на цев у глав чи -
ни кол ског точ ка кроз коју про ла зи осо -
ви на’. – Тул це тре ба редов но под ма зи ва -
ти с коло ма шћом или катра ном, бла го 
ђеду, лак ше воло ви ма вући, а и мање се 
аба ју. 

тули ти тулим несв ‘гаси ти’. – Вод те 
рачун кад пали те врзи не да не напра ви те 
комен ди ју, но пола ко, поме но, јел ако дуне 
ветар, он малу ватру тули, ал вели ку рас -
пи руе. 

тума ра ти -ам несв ‘кре та ти се без 
циља, лута ти, ићи по мра ку’. – Виђ де, 
Миле ни ја, учи ни ми се да нечи је пашче 
тума ра  око  цеге ра  у  ком  си доње ла 
ужи ну. 

тум ба ти -ам несв ‘котр ља ти, раз ба ци -
ва ти, пре вр та ти ства ри’. – Кад је дошо из 
суда, бија ше љут и поче да тум ба ства ри 
по-кући тра же ћи неке арти је; ║ тум -
бе прил ‘нао па ко’. – Окре то ше кацу тум -
бе и поче ше да зави ру ју у дан це, ваљ да 
су пре ме ти ли кад су заки ше ља ва ли да 
неђе изо ди па оће да заро го зе. 

тун та ри ја ж ‘назеб’. – Сна шла ђецу 
нека тун та ри ја, само шмр кља ју и про му -
кло гово ре. 

туњо -а м ‘који је туњав’. – Шути туј -
нак, туњо туња ви, још не знаш на кол ко 
си места шупаљ, а нашо си ти да ми попу -
еш; ║ туњав туња ва -о ‘прост, наи ван, 
несна ла жљив’. – Вако кад га човек 
поглед не, реко би да е туњав, ал да-
[вид]иш јада: он зна тач но како е било. 

тупаљ м ‘глу пан’. – Онај тупаљ што е 
оно мад про шо забо ра ви јо џоку, ене је још 
виси на-про шћу. 

тупа џи ја м ‘брбљив, незна ли ца’. – 
Иза бра ли оног тупа џи ју за мини стра, ја 
му не би смео пове ри ти да ми при ви ја 
винт низ Стр же ви цу. 

тупи ти се тупи се св безл ‘учи ни ти 
се’. – Њему се тупи ло од Деси ми ра да е 
Бран ко. – А нисам ја то тако рекла, очи ју 
ми  моиг, то се тебе нешто тупи ло. 

тупи ти тупим несв 1. ‘ште ти ти оштри -
цу’. – Немо тај земљан тру пац теса ти, 
тупиш ćекир че; 2. ‘гово ри ти о оно ме о 
чему се не зна ништа, нагла ба ти, брбља -
ти’. – Само тупи зубе брез ика ке везе.  

тупо глав -огла ва -о ‘глуп, бле сав’. – 
Ђе ће он нако тупо глав да се у те при че 
упу шти.  

тупо гла вац -авца м ‘глу пан, незна ли -
ца’. – Онај тупо гла вац јопет пото ра во. 

тупо у ман -мна -о в. тупо глав. – Ђе он 
нако тупо у ман мож д-иде у вој ску. 

тупу ша ж ‘глу па жена’. – Од наке 
тупу ше испа до ше мло го добра и памет на 
ђеца. 

тур м ‘стра жњи ца’. – Кад су га ува ти -
ли чет ни ци, уда ре му два ес по туру и запр -
је те му да то више не ради. 

тура ж ‘ред, редо след’. – Они ти заćед -
ну у кава ну и док је свак обре дио по туру 
пића, они згод но ува ти ше мају те поче ше 
да завр зу ју јези ци ма. – Дову кли смо по 
јед ну туру шоде ра, сад мено да дане мо па 
иде мо за дру гу. 
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тура ти -ам / тура ти турам несв ‘ста -
вља ти’; в. земљав, каве џи ја, тре шњо ви -
на; ║ тури ти турим св ‘ста ви ти’. – Знаш 
како е каза но: кад ти је све пота ман, тури 
ками чак у кон ду ру да те жуљи; изр. ~ врућ 
ком пир ‘ста ви ти неког пред свр шен чин’. 
– Тако ти они весе лом Вили ма ну тури ше 
врућ ком пир у-шаке; ~ руку у ватру ‘јем -
чи ти за неко га’. – Ја сам смео за-њега да 
турим руку у-ватру; ~ гла ву у тор бу ‘изло -
жи ти се живот ној опа сно сти’. – Он ти је 
спо ра ди исти не и прав де некол ко пута 
туро гла ву у тор бу и она му виси ла о кон -
цу, таки човек, ил пуков ник ил покој ник, 
није под но си јо мла ко ње; ~ се ‘насле ди ти 
осо би не пре да ка, бити сли чан неком прет -
ку’. – Тури јо се на покој ног ђеда, сун це 
га гри ја ло, пљу ну ти, ко јај це јај це ту. 

тур ко вац -овца м ‘врста цве ћа’. – Узе -
ла сам расад тур ков ца од Анге ли не, оћу 
да и њега запа тим у башчи ци. 

тур пи ја ж ‘алат ка за обра ду повр ши -
не дрве та, мета ла’. – Држа ли ца испа ла 
мло го добра, само да е мено дова тим тур -
пи јом, па ћу да ти наса дим будак. 

тур пи ја ти -ам св ‘обра ђи ва ти, гла ча -
ти дрве ни пред мет тур пи јом’. – Ђедо у 
кача ри тур пи ја сап за јеге. 

Тур ска арх ‘Сан џак’. – Пови ше људи 
из нашег кра ја дало овце на испа шу горе -
на ке у Тур ску. 

тур ши ја ж ‘уки се ље но разно повр ће’. 
– Наша мај ка е оста вља ла мло го тур ши је 
за-зиму, па е има ла оби чај поне ком да 
покло ни по кое кило. 

тута ж ‘збу ње на, сме те на жена’. – Она 
тута се сме ла и поцр ве ње ла ко бул ка, не 
зна шта е сна шло. 

тутањ тут ња м ‘звук екс пло зи ја, уда -
ра гро ма, тут ња ва’. – Зна ли ико каки се 
оно тутањ чује од Овча ра.  

тут ка ли са ти -шем несв ‘лепи ти дрво 
тут ка лом’. – Кад Тоша сви гуе и тут ка ли -
ше даске, то стои ко да е из јед ног кома -

да; ║ тут ка ли ти -им несв ‘и с т о ’ . – Ене 
га тамо нешто тут ка ли. 

тут ка ло с ‘лепи ло за дрво’. – Земај ле 
је у Чач ку има ла вабри ка тут ка ла, пошто 
се тут ка ло пра ви кува њем  кошчи на 
покла не сто ке, ониг жила и коже, то е 
смр ђе ло, љети ниси мого да при ђеш на 
пушко мет. 

тут ка ти -ам несв 1. ‘хушка ти пса на 
неко га’. – Немој де да тут каш кера на ђецу, 
поцје па ће неког; 2. ‘ста вља ти, об. непри -
мет но, неком нешто у руку’. – Баба му је, 
кад је год одла зи јо, поне ки динар тут ка ла 
у руку; ║ тут ну ти тут нем св пре ма тут -
ка ти. – Кад смо се поздра вља ли, ја му 
тут нук иља дар ку у шаку, он се сне би ва, а 
ја му кам: то е оби чај да се вој ни ку пру -
жи неки динар чић. – Тут ну му сто ди нар -
ку у шаку. 

тут ња ва ж ‘лупа, јека’. – Мана стир -
ски мир пре ки де сил на тут ња ва кад уле ће 
узди са на калу ђе ри ца Пара ске ва и вик ну: 
Мати, еве вла ди ке ула зи у пор ту! (5: 21). 
– Чусте ли ви ону под му клу тут ња ву од 
Овча ра, стра ме да не бид не каке сапан -
ђе ле. 

тут ња ти / тут ње ти -им несв ‘ска ка -
ти, лупа ти’. – Попе ла се ђеца на кал кан 
па само тут ње. 

туто миш м ‘деч ја игра’. – У игри туто -
ми ша ти се јед ном заве жу очи и он у соби 
тре ба д-ува ти неког од нас, а потље том 
што е ува ћен веже мо очи крпом и све 
тако. 

тутор м ‘ста ра тељ’. – Кад му е умро и 
отац, он бија ше још мало ље тан, па му 
одре ди ли чичу за туто ра. 

туто ри са ти -шем несв ‘наго ва ра ти, 
убе ђи ва ти’. – Шта ти мене туј солиш 
памет и туто ри шеш, реко би сам ја мало -
у ман. 

туту маљ м ‘глу па осо ба’. – Па нисам 
ја баш неки туту маљ ил тан туз ко што 
има, али нисам вољо шко лу ни лјек и 
гото ва ствар. 
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тући тучем несв ‘уда ра ти’. – Они при -
ча ли да иг нису тукли, само иг, веле, мило -
ва ли пен дре ци ма; ║ тучен -а -о ‘изу да -
ран’. – Кажу: нема тога који про ђе кроз 
апс да није бијо тучен; изр. ~ пасуљ 
‘изгње чен пасуљ’. – Ништа љеп ше за 
Никољ дан нема од туче ног пасу ља и 
рокве. 

туф на ж ‘кру жић, кру жна мрља’. – 
Има ли ми мај ли ра ни бокал на туф не. – 
Бија ше ми Јула јаком саши ла ону аљи ну 
на туф не, кад не про ђе некол ко дана бану -
ше ми про сци те ја обу чем ту аљи ну. 

туца ник -ика м ‘исту цан, усит њен 
камен’. – Прво смо на кулу ку кал др ми ли 
џаду круп ним каме ном п-ондак озго тура -
ли туца ник пред наи ла зак оног пар ног 
ваљ ка. 

туца ти туцам несв 1. ‘сит ни ти, раз би -
ја ти’. – На кулу ку смо туца ли камен таман 
ко роби ја ши. – Ондак ти се у сту пи туч -
ком туца ла со и кое шта; 2. ‘бави ти се спо -
ред ним, нева жним посло ви ма’. – Пожур -
де, жено, шта туцаш ваздан око шпо ре та, 
виш да ћу д-ока сним (7: 157); изр. ~ у 
мозак ‘неком туто ри са ти’. – Немо, бре, 
више да ме туцаш у мозак, откан дер ме 

се јед ном и глај сво ја посла; 3. ‘мучи ти 
се, тру ди ти се да се нешто види (о сла бо -
ви дом)’; в. шље пи ло. 

туце -ета ‘два на ест кома да нече га’. – 
Купи јед но туце шиби ца, нек-има у-кући. 

туц-муц узв ‘као озна ка за замуц ки -
ва ње, при ча ти бесми сли це у недо стат ку 
зна ња’. – Кад му поче ше сеља ци поста -
вља ти пита ња, он туц-муц , нешто дро би, 
нико га не разу мље.  

туч м ‘метал на легу ра од које се изли -
ва ју пећи’. – Вала купи смо кра љи цу вру -
ну од туча, љеп шу нисам виђе ла у мом 
вје ку, једва е уње смо, не каже се џабе 
тешко ко туч. 

тучак туч ка м ‘тешка метал на алат ка 
с окру глим кра јем којом се туку у сту пи 
со, шећер, бибер. – Овај тучак слу жи јо и 
моју бабу, само е сту па дру га; в. туца ти 
(в. 94/1, стр. 578) 

тучи ти -им св ‘уда ри ти у нешто’. – 
Нагна Дра ги ша воло ве пред општи ну све 
док не тучи руда у вра та (7: 105); изр ~ у 
дан це ‘уда ри ти у дно’; ~ гла вом у зид ‘твр -
до гла во нади ра ти не слу ша ју ћи никог’. – 
Није му вре ђе ло гово ри ти, док није тучи -
јо гла вом у зид.
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ћава ж ‘брег, узви ше ње’. – Њего ва 
кући ца ти је горе н-оној ћави пови ше села; 
║ ћави ца ж ‘бре жу љак’. – Ене ти ова ца 
на-ној ћави ци више маћан ске сту бли не. 

ћавли ти ћавли(м) несв ‘лаја ти с пре -
ки ди ма’. – Она џев џа ра е ћавли ла целу 
ноћ, мора да е опа зи ла неког уље за. 

ћага ж ‘ове рен доку мент’. – Ништа не 
веруj док ти не доне се ћагу, црно на бје -
ло; ║ ћаги ца ж дем. – Немо ми ништа 
обе ћа ва ти но ми дад ни ћаги цу па да ти 
све ру ем; ║ ћаге ти на ж пеј. – Она у општи -
ни поче да пре вр ће неке ћаге ти не, једва 
нађе мое реше ње. 

ћак нут / чак нут -а -о ‘мен тал но начет, 
луц каст’. – Ма не слу шај ти њега, виш да 
е мено ћак нут. – Зар не видиш да е мено 
чак нут, ко да е уда рен мокр ом чара пом 
по гла ви, што џабе арчиш речи.  

ћапи ти ћапим св ‘шче па ти, згра би ти’; 
в. шћа пи ти. 

ћар м ‘корист, доби так’. – Није било 
баш без-ништа, ал што вика ли – појо ћар 
вај ду. 

ћари ти ћарим (не)св ‘има ти кори сти’. 
– Ћари ли  су  ко  чела  на бру су;  в.  ућа -
ри ти. 

ћар ка ти -а несв ‘пир ка ти, ћар ли ја ти’; 
в. избре жак; ║ ћар ну ти -не св пре ма ћар -
ка ти; в. вијор.  

ћар ли ја ти -а несв ‘бла го пир ка ти (о 
ветру)‘. – Бија ше при ти сла при пе ка, ал 
сре ћом неком поче да ћар ли ја ветрић, те 
про ди са смо; в. ветри ште. 

ћаса ж ‘земља на чини ја, посу да попут 
чор ба лу ка (в.)’. – Ондак смо сви јели дрве -
ним каши ка ма из јед не ћасе, није било 
ови јег прaзника ко-во сад.  

ћата м ‘писар, беле жник’. – Нека ко ти 
се он про би јо доље у Чач ку, веле да е неки 
ћата у-општи ни. 

ћа-ћу узв ‘оба вља ти нева жан и пра -
зан раз го вор, ћућо ри ти’. – Нешто њиг 
дви је ћућу ри ше ћа-ћу, и пoгледају вамо 
да л иг ко чуе. 

ћеба џи ја м ‘зана тли ја који ваља ћебад, 
трго вац  ћеба ди ма’.  –  Данас  рет ко ко 
тке  ћебад, нема више ваља ли ца и ћеба -
џи ја (9). 

ћебе -ета с ‘гру бо иза ткан вуне ни пре -
кри вач, који се пре упо тре бе ваља у ваља -
ли ци’. – Из рода сам доње ла два вуне на 
ћебе та, над жи вје ће ме (9). 

ћева ни ца / цева ни ца ж анат ‘пот ко -
ле ни ца’. – Рас па лик цева ни цом о тро но -
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шку у оном мра ку, све сам сви це углед но; 
в. зрно, забри ђе ти, поди на, цеп ну ти. 

ћевли прид непром ‘при пит, весео, 
добро рас по ло жен од алко хо ла’. – Кад се 
сви сва то ви иску пи ше, ми бија смо мено 
ћевли па запје ва смо ону: ај, пола сте, киће -
ни сва то ви / ај, пола сте по лепу ђевој ку.  

ћела ж ‘део гла ве без косе’. – Поцр -
ње ла од-сун ца Мило ми ру она њего ва ћела 
ко гавран. 

ћеле так -тка м ‘закр жљао клип куку -
ру за, с мало зрња’. – Кад коми ша мо, ми 
муру зе баца мо сви на јед ну гоми лу, а 
ћеле так уба ци ва мо у кото бањ. 

ћема не -ета с ‘вио ли на’. – Бија ше Дра -
го у шко ли нау чи јо да сви ра у ћема не.  

ћенар м 1. ‘иви ца, руб’. – Кад смо кал -
др ми ли џаду, прво се затег не конац па се 
по иви ци тура ју нај круп ни је рипе за 
ћенар; 2. ‘прстен, венац од меху ри ћа по 
врху раки је пре пе че ни це’. – Само да про -
баш, има два ес гра ди, ува ти јо јој се ћенар 
ко ђин ђу ве. 

ћепа ло с в. кла да. – Обич но е за ћепа -
ло узи ман дозе мак. 

ћепа ни ца ж ‘цепа ни ца’. – Кад ицје -
па мо дрва, ми ондак оне ћепа ни це сла же -
мо под стреу или у трен, глав ном да бид -
ну у суво ти. 

ћепе нак ћепен ка м 1. ‘вра та од дућа -
на или ради о ни це који ма се гор ње кри ло 
диже а доње слу жи као тезга за изла га ње 
робе’. – Сви пет ком сабај ле изно се робу 
на ћепен ке и погле да ју еда ли ће бану ти 
кака муште ри ја на сев те; 2. ‘пањ на коме 
се сече пече ње’. – Иде мо ми нако глад ни 
кроз ваша ри ште, углед не мо како Биље -
гаш на ћепен ку ćече  вру ћу пра се ти ну, па 
нам пљу сну вода на уста.  

ћеп ка ж ‘цеп ка, љуска’. – Оцјеп де ми 
коју ћеп ку луча да под ло жим ватру. 

ћеп ка ти -ам несв дем пре ма цје па ти. 
– Ене га ђедо у кача ри, ћеп ка неке љушчи -
це; ║ ћеп ко ли ти -им несв дем пре ма ћеп -

ка ти. – Узе ла баба да ћеп ко ли неке 
љушчи це и упро па сти ми наку даску; ║ 
ћеп ну ти / цеп ну ти -нем св а. пре ма цје -
па ти. – Ћеп ни де ми, сине, коју љушчи цу 
да пот па лим ватру; б. ‘уда ри ти’. – Кад су 
се игра ли с оном крпе ња чом, неко га цеп -
но по ћева ни ци, ене га још гељу ца. 

ћер ж ‘кћи’. – Жен се на вре ме, бла го 
ђеду, и да ти Бог дад не пуну кућу ђечи це 
јел није богат ко има воло ва, но ко има 
ћери и сино ва; ║ ћера ж хип од ћер. – 
Додај ми, ћеро, ту моју мачу жи цу; ║ ћеру -

жди на ж ‘кћи (некад из мило ште)’. – 
Добри су ми сино ви, нема шта да се рече, 
ал ћеру жди на моја слат ка оста цео вјек 
да бри не о нама. 

ћера ми да ж ‘кори та сти цреп’. – Земај -
ле су гра ђе ви не покри ва не ћера ми дом, тек 
касни је се почо пра ви ти цреп; в. пар ла и -
са ти, сро ља ти. 

ћера ми дљи ка ж сглт ‘кори та сти цреп 
на сеци шту кров них повр ши на’; в. раз го -
ли ти ти. 

ћера ти ћерам несв ‘тера ти’. – Бија ше 
ондак оску да ци ја, нема од ничег да се 
окру ни динар, па смо јед ном неђељ но 
ћера ли дрва у Чачак, да се пот кр пи мо кол -
ко било. – Пушти ти оне што ћера ју мак 
на конац, биће ш њима ко с они ма што су 
ћера ли зеца па ишће ра ли меч ку; ~ се 1.а. 
‘пре га ња ти се, сили ти, при мо ра ва ти, нату -
ра ти’. – Немој те се за џабе ћера ти, него 
ćед те ко људи па се здо го вор те; б. ‘пар -
ни чи ти се, суди ти се’. – Ћера ли се, тамо 
они, пре ко суда и дали црно иза нок та 
дво ка ти ма и суду. 2. ‘пари ти се (о пси -
ма)’. – Она куја Живо ра дље ва поче ла да 
се ћера и кре ну ла кере ћа свад ба; ║ ћера -

ње с ‘паре ње паса’. – Жуј ку кадар спо па -
ло ћера ње.  

ћер да ти -ам несв пре ма про ћер да ти; 
в. увр стак. 

ћере сло с ‘нека ствар, алат ка којој 
говор ник не зна назив’. – Он узе неко 
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ћере сло из кача ре и оде некуд она мо пре -
ко вот ња ка. 

ћере та ти се -ам се несв ‘сме ја ти се 
уси ље но, кад нема раз ло га за то, бле бе та -
ти, нео ба ве зно при ча ти’. – И тако они 
ćедо ше на веран ду и поче ше се ћере та ти. 

ћер пич м ‘непе че на цигла’. – Она ста -
ра кућа ти је зида на ћер пи чом, тако се 
ради ло у оно вре ме. 

ћерт м ‘уре зи на који ма се угла вљу ју 
брв на на угло ви ма гра ђе ви на-брв на ра’. – 
По томе како стое ћер то ви на-кући видиш 
како е гра ђа при пре ма на, није се врчи ла 
ни за дла ку, а има пре ко сто ти ну годи на.  

ћетен ћете на м бот ‘лан Linum usi ta -
tis si mum’. – Сија ли смо коно пље, али и 
ћетен, од њега е било плат но мло го добро 
за кошу ље; ║ ћете нов -ова -о ‘који је од 
ћете на’ – Ћете но во ćеме ти је мло го љеко -
ви то.  

ћете ни ште с ‘пар це ла на којој се узга -
ја ћетен’. – Немо де слу чај но сто ка да ти 
уиђе и повр ља ћете ни ште. 

ћеф м ‘добра воља, рас по ло же ње’. – 
Баш ми е бијо ћеф тај дан д-идем мено на 
вашер; ║ ћеф чи на ж ‘вели ко задо вољ -
ство’. – Кад су мили цај ци дошли њиној 
кући, виђе ло се да му е била ћеф чи на, 
сигур но иг је он, рђа јед на, и при ја ви јо. 

ћефле и са ти -шем несв ‘ужи ва ти’. – 
Ако је ико ћефле и со, он је, е сад дошо 
вакат да се пла ти рачун.  

ћеф ну ти се ћеф не се св ‘прох те ти се’. 
– Узму шта гођ им се ћеф не. 

ћивот м ‘ков чег у коме се чува ју 
мошти све ца’. – Кад смо при шли ћиво ту 
Све тог Дими три ја, оćе ти смо неве ро ва тан 
мирис. 

ћив та м ‘шкр ти ца’. –  То ти је неви -
ђен ћив та, његов динар је већи од твое 
шта ле. 

ћик м ‘опу шак од цига ре те’. – Немој -
дер тај ћик да бацаш спо ред пута, знаш 
да може да се запа ли врзи на и кое шта, 
дале ко било. 

ћилер ћиле ра м ‘врста коша ре за 
овце’. – Ови чило ви има ди ја гу ћилер код 
куће и коша ру горе нак у-брду.  

ћилим ћили ма м ‘укра шен (балу чен) 
иза ткан пре кри вач’. – Све ђевој ке су у 
руву кое су носи ле у нови дом кад се уда -
ју има ле по некол ко ћили ма; изр. ~ укоп -
ни ‘ћилим који се пола же у мртвач ки сан -
дук и који се посу вра ћа пре ко покој ни ка 
пре него што се ста ви покло пац’. – Ја сам 
бог ме за мене и мог чичу одав но спре ми -
ла укоп не ћили ме; ~ пар то сни ‘под ни 
ћилим’. – Она ти је за слав ску собу иза -
тка ла велик пар то сни ћилим с чети ри 
поле; ~ балу ча ни. – Кад поглаш овај балу -
ча ни ћилим са иља ду боја и шара, да не 
веру еш да е то Јана иза тка ла; ~ зид ни. – У 
њиној слав ској соби све балу ча ни ћили -
ми и на кре ве ти ма, и на пар то су, и зид ни 
на зиду упре ма се ико на, ко да си уишо у 
башчи цу с цвје ћом а јок у-кућу. 

ћили ма ча ж ‘тка ни вуне ни покри вач’. 
– Иза тка ла сам зимус чети ри ћили ма че, 
она ти се тке исто ко и ћилим, само иде 
брже, нема балу ка но све про ти њеш потку 
с чуњ ком. 

ћиро м ‘воз уског коло се ка’. – Ондак 
ти је ћиро од Чач ка до Ужи ца ишо пуна 
два сата.  

ћоки ја ж ‘наслед на, уро ђе на осо би на, 
слич ност са прет ком’. – Позно би га по 
ђеду, а не знам је л му сва ћоки ја на ђеда. 
– Видиш каки је зер ли: пову ко ђедо ву 
ћоки ју; ║  ћоко ви на ж ‘и с т о ’ . – Пову ко 
ћоко ви ну на ђеда му, сун це га гри ја ло. 

ћопа ти ћопам несв ‘хала пљи во јести 
отки да ју ћи кома де прсти ма’. – Уле ћо Саво 
у суша ру, отка чи јо суво црје во и ћопа ли 
га ћопа, нако без-љеба; ║ ћоп ну ти ћоп -
нем св ‘мало поје сти, пре за ло га ји ти’. – 
На, ћоп ни мено, бла го баби, неће вече ра 
заду го. 

ћопа ти ћопам несв ‘хра ма ти, шепа ти’. 
– Весе ли Бран ко награ и са, сло ми ногу и 
потље оста да ћопа до гро ба. 
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ћопо -а м ‘који је хром’. – Срећ ко 
Ћопо ти је бијо неспо со бан у јед ну ногу, 
ал је бијо баста шан, умљо е да напра ви 
бурен це ко нико; ║ ћопав -а -о ‘шепав, 
хром’. – Бија ше Бран ко у сред њим годи -
на ма кад је упро па сти јо ногу и оста де 
весел ник ћопав до кра ја живо та. 

ћорак ћор ка м ‘мане вар ски метак’. – 
Од ћор ка се пла ше дво и ца. 

ћори ти -им несв ‘упор но гле да ти, 
погле ди ва ти’. – Мало-мало па га видиш 
како ћори у ђево јач ку авли ју. 

ћор ну ти -ем св ‘укра сти’. – Ћор ну ла 
Руме на Миле ви коко шку усред бела дана. 
– Шћео е он да ћор не поне што, све смо с 
вече ри алат ке оста вља ли под заклоп. 

ћоро -а м ‘који је оште ће ног вида’. – 
Он човек није бијо ћорав него га тако про -
зва ли спо ра ди тога што е моро да носи 
ђозлу ке; ║ ћорав ћора ва -о ‘сла бо вид, слеп 
на јед но око’. – Рат ко Пје вац и Вели бор 
Маној лов нађу после рата неку гра на ту и 
чпе ља ли око-ње, она спло ди ра и весе ли 
Вели бор оста вали чан у ногу, а Рат ко 
ћорав у јед но око и брез руке; изр. Баци 
ћора ва посла. 

ћосо -а м  ‘човек без бра де и брко ва, 
који је ћосав’. – Бежи ти од оног ћоса, 
није он слу чај но ћосав; ║ ћосав ћоса ва -о 
‘голо брад, без брк’. – Вика ше Вучић, 
Вука ди нов брат, чувај се, вели, брка те 
жене и ћоса ва чове ка. 

ћошак ћошка м ‘угао, скро ви то 
место’. – Стиг не та да кућу затег не, да 
зави ри у сва ки ћошак;  изр. на три 
ћошка ‘рђа во рас по ло жен, нево љан’. – 
Немо му и ти ста ја ти на муку, ина ко е да-
нас нешто на три ћошка. 

ћошет њак м ‘исте сан камен на углу 
гра ђе ви не’. – За ћошет њак је ишла над -
ни ца и по, па и до дви је. 

ћуба ж 1. ‘чупе рак косе изнад чела’. – 
Мили са ва су про зва ли Ћуба због тога што 
му е кад је бијо мали штр чо чупе рак косе; 
2. ‘пра мен вуне, коче ти или пер ја пре ко 

чела живо ти ње’. – Баба ону коко шку про -
зва ла Ћуба спо ра ди тога што има ону 
ћубу. 

ћувик -ика м 1. ‘врх, узви си на’. – На 
оном ћуви ку опа сно меди багрен сва ке 
годи не; 2. ‘избо чи на на каме ну која се 
ски да кле са њем’; в. шпиц. 

ћуд ж ‘нарав’. – Не мош ти сви ма д-
уде сиш, кол ко људи, ноли ко и ћуди. 

ћук м зоол ‘пти ца из пор. сова, Ate ne 
noc tua’; ║ ћука вац -авца м ‘и с т о’. – Поч -
ну ћукав ци да се дози вљу, а ми још на 
нога ма; в. смрк ња ва ти се. 

ћука ти ‘огла ша ва ти се као ћук’ – Јеси 
чуо како ћуче ћука вац више куће. 

ћука ти -ам несв ‘ваби ти живи ну’. – 
Ене је у-башчи, ћука пилад, стра е да не 
зано ће напо љу, пода ви ће иг неки белај. 

ћу-квоц! узв ‘за вабље ње квоч ке с 
пила ди ма’. –Ћу-квоц, ћу-квоц, пи, пи. 

ћумез ћуме за м ‘мала мрач на про сто -
ри ја у којој је лом и неред’. – Бијо сам у 
оном њего вом ћуме зу, не зна се часног 
крста. 

ћумур ћуму ра м ‘дрве ни угаљ доби -
вен при гу ше ним саго ре ва њем дрве та у 
ћуму ра ни’. – Буков ћумур ти се нај ви ше 
иште. 

ћуму ра на -ане ж ‘гра ђе ви на обле пље -
на бла том у којој се про из во ди ћумур’. – 
Начи ни ли Вла де и Веро љуб ћуму ра ну и 
пра ве мло го добар ћумур, не могу да нава -
шу кол ко се иште. 

ћумур лав -а -о ‘ћутљив’. – Добра е ко 
добар дан, ал нека ко дошла ћумур ла ва. 

ћумур џи ја м ‘мај стор који пра ви 
ћумур од дрве та’. – Глав не ћумур џи је у 
нашем кра ју су ти Вла де и Веки ша, а Боћа 
се љути кад окре не јужни ветар па доне -
се дим иж-њине ћуму ра не у њего ву авли -
ју, а Вла де му вели: па, чове че, не могу ја 
ветар д-ува тим и да затво рим у ћилер с 
овца ма. 

ћуп м ‘земља на посу да за чува ње пек -
ме за, меда, тур ши је’. – Знаш како е било 
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кад је онај сељак нашо ћуп зла та и реко 
жени да ником не при ча. 

ћупа ра ж пеј ‘гла ва’. – При ча он како 
е у то вре ме било мло го гад но, ниђе, вели, 
да скло ниш ћупа ру.   

ћупри ја ж ‘мост’. – Вика ше маја Сто -
јан ка, кад су њеном чове ку укра ли нов ча -
ник, а он сиро ма ни љеб није купи јо, ште -
ђо, а она каже: ко не пла ти на мосту 
пла ти ће на ћупри ји.  

ћупри јаш м ‘нај ду жи ексер, мер тек 
којим су се уки ва ла брв на на ћупри ја ма’. 
– Кад он нешто обе ћа, то ти је ко да си 
зако во ћупри јаш па га оздо под вр но. 

ћурак ћур ка м зоол ‘муж јак ћур ке 
Mele a gris gal lo pa vo’. – Неће ћурак на свад -
бу, ал га бра ћа ува ти ше и одње ше; ║ 
ћуран  -ана м ‘и с т о ’ ; в.  ћур лик; ║ ћуре 
-ета с ‘мла дун че ћур ке’. – Нема ми јед -
ног ћуре та, нешто га одње ло; ║ ћуре ћи -а 
-е  ‘који се одно си на ћур ке, који се тиче 
ћура ка’. – Копри ве су ти нај о ми ље ни ја 
ћуре ћа рана. 

ћуре ти на ж ‘ћуре ће месо’. – Запе кла 
нана под ва рак ш ћуре ти ном, нисмо зна ли 
кол ко нам је доста. 

ћур ка ж. – Има мо два е стак ћур ки и 
два ћур ка; изр. дивља ~ ‘дро пља, пти ца 
Otis’. – Дро пљу ти моја баба зове дивља 
ћур ка. 

ћур лик м 1. ‘сви ра ла, фру ла’. – Неко 
му дао ћур лик па по цео дан код ова ца 
ћур ли че; 2. ‘огла ша ва ње ћура на’. – Виђи -
де шта се деша ва с коко шка ма, чудан ми 
онај ћур лик ћура нов.  

ћур ли ка ти ћур ли чем несв 1. ‘сви ра ти 
на фру ли, ћур ли ку’. – Немо више ћур ли -
ка ти, про би гла ву; 2. ‘огла ша ва ти се као 
ћуран’. – Чим мено гла сни је нешто рек -
неш, ћуран ћур ли че, реко би ти се руга. – 
Ђеца нази нат вичу да би ћуран ћур ли ко.  

ћур чи ја м ‘мај стор који шије пред ме -
те од коже)’. – Нај бо љи ћур чи ја је имо 
рад њу тамо бли зу чачан ске цркве и он је 
мом ђеду саши јо кожук.  

ћуски ја ж 1. ‘тешка метал на полу га, 
за вађе ње каме на’. – Нато ва ри крамп и 
ћуски ју на-кола, да про ба мо д-изва ди мо 
онај ста нов њак у лива ди; в. сил ди са ти; 2. 
‘глу па осо ба’. – Ма каки он, тај не зна 
обо гу дви је, он ти је глуп ко ћуски ја.  

ћустек ћусте ка м ‘скок из места’. – 
Бију весе ли  коњи из ћусте ка кад се загли -
бе кола по они јем локва ма, оће д-иски да -
ју запре жни це. 

ћутак ћут ка м ‘отпад но чвор но ви то 
дрво, тру пац дозе мљак’. – Има ли смо на 
дрвља ни ку кла ду за цје па ње дрва од неког 
ћут ка која нас је слу жи ла некол ко годи на, 
није имо изде ра. 

ћута ти ћутим несв. – Јесте ћута ње зла -
то, ал не сми јеш ћута ти кад неко извр ће 
исти ну; ║ ћут ка ти ћут кам несв ‘непри -
мет но неког наго ва ра ти да ћути’. – Кад је 
Дра го рас па ли јо да им кре ше све у брк, 
поче ше га ћут ка ти, ал није вре ђе ло, ишће -
ра он његов ски до кра ја. – Ћу[ти]-де, 
море, док ти нисам дошо тамо, па ћеш да 
видиш тво га Бога; ║ ћуте ћи гл. прил. – 
Ћуте ћи ти се сагла ша ваш с неправ дом јел 
је каза но да е ћута ње знак одо бра ва ња. – 

105. ЋУП
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Сви су при ла зи ли меи ту ћуте ћи, а мло ги 
су и сузу пушти ли; ║ ћут ке прил ‘ћуте -
ћи’. – Сви су виђе ли да нам је про пас пред 
вра ти ма, ал су ћут ке пре ла зи ли пре ко све -
га, зато им се то и оби ло о-гла ву. – Она е 
ћут ке под но си ла све њине буда ла шти ње 
јел је од мај ке нау чи ла да е ћута ње зла то; 
║ ћутљив ћутљи ва -о ‘миран, тих, склон 
ћута њу’. – Он ти је поштен, ћутљив чове -
чић, ал кад нешто рек не, то ће д-испу ни 
по сва ку цену.  

ћућо ри ти / ћућу ри ти -им несв ‘тихо 
гово ри ти, шапу та ти, сашап та ва ти се’. – 
Нешто ми она дво ји ца сумљи ви, стал но 
нешто ћућо ре, мешчи ни да су они доу -
шни ци; в. сокак, спај та ши ти се, ћа-ћу. 

ћуф те с ‘јело од мле ве ног меса у сосу’. 
– Она кад начи ни ћуф те: прсте да пој деш, 
заи тиш дви је-три  лоп ти це и оног соса, ма 
ништа љеп ше. 

ћуша ж ‘свињ ска њушка’. – Морам д-
уда рим брњу шке сви ња ма, пре ри ја ше 
ћуша ма све живо. 

ћушка ти -ам несв ‘гура ти од себе’. – 
Ћушка ју га весел ни ка с ноге на-ногу ко 
неко сиро че; ~ се ‘гура ти се’. – Немој те 
се, наро де, ћушка ти, сви ћемо доћи на ред; 
║ ћушну ти ћушнем св ‘одгур ну ти’. – Он 
ћушну оне доми не ода се и вели Вра ни: 
немо туј нак да брстиш; в. кљу ча ни ца, при -
ко љак.
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уами ти уамим св ‘ста ви ти коњи ма 
амо ве’. – Уами смо коње па иг упре го смо 
у вија кер; в. пра пор ци. 

уап си ти -им св ‘ухап си ти’. – Уап си те 
ме, па шта, и апс је за људе. 

уба ра ба ри ти се -аба рим се св ‘порав -
на ти се, ста ти у исти ред’. – И он иг тако 
при сти же и уба ра ба ри се ш њима. 

уба шти ни ти уба шти ним св ‘упи са ти 
има ње у књи ге, оза ко ни ти вла сни штво’. 
– Наши ста ри су то уба шти ни ли, има ју 
тапи је на то. 

уба штра ти се -ам се св ‘уба ци ти се 
лак та ју ћи се, гура ју ћи се’. – И оно ти се 
уба штра, нако поту ље но, тамо и поста 
бак сем нека влас; в. рато си ља ти се. 

убе зек ну ти се убе зек нем се св ‘изне -
на ди ти се, забе зек ну ти се’. – Кад му скре -
са у брк ђе је бијо и шта е ради јо за вре ме 
рата, он се убе зек ну, а лице му про мје ни 
вар бу. 

убе ли ти убе лим св ‘избе ли ти (плат -
но)’. – Пје ва гу наше ђевој ке: јеси л, Маро, 
убе ли ла плат но / нисам, мај ко, ни до воде 
дошла / чобан Јово воду заму ти јо. 

убе у ти ти се убе у тим се св ‘ућу та ти 
се, поста ти без во љан’. – Нешто ми се баба 
убе у ти ла, само шути, не мош кље шти ма 
да јој ишчу паш реч из уста. 

уби ја ти уби ја несв пре ма уби ти. – 
Бог да нов во уби ја и они га јопет држе. 

убла жи ти убла жи св ‘сма њи ти деј ство 
нечег’. – Он ти, ондак, д-убла жи тугу, цуг -
не поне ку, за покој му душе. 

убли зу прил ‘бли зу, у бли зи ни’; в. дру -
го ва ти. 

убог -а -о ‘сиро ма шан, бедан’. – Знаш 
како е каза но: боље е мудро макар и убо -
го дје те него ли матор а без у ман цар. 

убож јак м ‘јад ник, сиро мах, про сјак’. 
– Он ти је јадан, нако ко убож јак, ишо од-
куће до-куће па ко му шта попру жи, од 
тога ти е живљо; в. пра зан. 

убој убо ја м ‘нате че но место на телу 
од уда р ца, оток’. – При ви, дје те, на тај 
убој црни лук, одма ће да спа не оток и да 
се пову че та модри на; ║ убо јит -а -о ‘неу -
мо ран, који ради без пре да ха’. – Жар ко 
ти је бијо убо ји ти рад ник, тај није стао од 
уран ка до мра ка ко да се не ваља. 

убој ни ца ж ‘сви ња ухра ње на за кла -
ње’. – Спре ми ли смо дви је добре убој ни -
це, у субо ту ћемо да поćе чи мо. 

убра ди ти (се) убра дим (се) св ‘пове -
за ти, ста ви ти мара му’. – Кад пођеш цркви, 
бла го баби, убра ди мара му; в. ганц нов; ║ 
убра ђи ва ти -ађи вам / -ађу ем несв пре ма 
убра ди ти. – Њу ниси мого виђе ти да није 
убра ђе на, она се убра ђи ва ла и кад иде у 
шта лу.  

убра ни ти убра ним св ‘забра ни ти’. – 
Не мош ти сад овој ђеци да надаш џева -
па, нит мош ишта да им убра ниш, ћера ју 
како они оће ју јел иг тако уче у тијем 
њиним шко ле ти на ма. 

убрус м ‘пешкир’; в. кити ти, оти - 
ра ти. 

У



убу ђа ти се -а се св ‘поста ти буђав’. – 
Није ти ондак, ко-во сад, било лек три ке, 
ври жи де ра и кое шта, па е бива ло да нешто 
од ране про ки сне ил убу ђа. 

ува! узв за тера ње круп них пти ца 
(орло ва, јастре бо ва); в. вину ти се. 

ува ла ж ‘дубо до ли на изме ђу брда’. – 
Кажем ја тебе да у оној ува ли не може д-
успи воће, нође мош да сијеш ком пир, 
жито, ђете ли ну и тако то, а воће тра жи 
сун ча но и про мај но место. 

ува ли ти ува лим св ‘утр па ти, дати 
неко ме нешто на силу’. – Ува ли ли весе -
лом Мило ми ру на ваше ру неки ман гу пи 
вал ци ви ко ва не швап ске мар ке за јуни цу, 
он ишо у мили ци ју и пито иг шта да ради 
ш њима, а мили ца јац му реко: чича, с тим 
мош д-обри шеш дупе; ~ се ‘упа сти у 
непри ли ку’. – Немо ме за њега ништа 
пита ти, ува лио се у дуго ве до гуше, не 
зна куд уда ра гла вом; ║ ува љи ва ти ува -
љи вам / ува љу ем несв. – Он је, весел ник, 
поштен кол ко је тежак, веруе људ ма, а 
они му ува љу ју што не тре ба ни њима ни 
њему.   

ува ља ти ува љам св 1. ‘обра ди ти (сук -
но) у ваља ли ци’. – Носи јо ђедо сук но д-
ува ља у ваља ли ци; 2. ‘пова ља ти усев’. – 
Зама ри ја ла се ова несна ђеца те им овце 
уле ће ле у пше ни цу и ува ља ле је ко да е 
про шо ваљак. 

уван џа ти се -ам се св ‘уне ре ди ти се 
од стра ха’. – Мешто да сви уста не мо и 
грак не мо про тив неправ де, јок, ми се 
кука вич ки уван џа ли и ућу та ли, е сад жње -
мо оно што смо поси ја ли.  

ува ти ти -им св ‘уло ви ти’. – Ува ти јо 
Микош зеца у зам ку па зове на папри каш; 
~ се за гла ву ‘пока ја ти се, уви де ти сво ју 
гре шку’. – Ништа сад не вре ди што се 
ува ти јо за гла ву, тре бо е на вре ме да 
мисли, а јок потље да чупа косу з-гла ве; ~ 
се у коштац ‘начин рва ња’. – Туј ти се 
они ува те у коштац и, неш ми веро ва ти, 
рва ли су се више од јед ног сата док му 

Сре тен нека ко не поту ри ногу и баци га 
на плећ ке јунач ке; ~ тутањ ‘побе ћи’. – 
Тако су се они јуна чи ли док није загу сти -
ло, а ондак су ува ти ли тутањ, ниђе иг није 
било; ~ шту ру ‘бежа ти, побе ћи’. – Кад је 
запу ца ло, мој ти Бојо ува ти шту ру баш ко 
што вели она народ на, ој, јару го моја мила 
дру го; ~ маглу ‘и с т о ’ . – Кад су виђе ли 
да дома ћин иде пре ма боста ну, ува ти ше 
маглу ко зече ви.  

уве дри ти уве дрим св ‘убле де ти, пока -
за ти зна ке озбиљ не сла бо сти’; в. мири са -
ти, ого ди ни ти, окоп ни ти.  

уве сти уве дем св 1. ‘после нави ја ња 
про ву ћи осно ву кроз брдо и нити’ (9); 2.  
‘учи ни ти да неко уђе у неки про стор’. – 
Нису га ни у кућу уве ли; 3. ‘наћи се некој 
сре ди ни, зајед ни ци’. – Уве ди се у-људе. 
– Уве ди се у-ред; ║ уво ди ти уво дим несв 
пре ма уве сти. – Ене иг уво де телад у 
кочаг; ║ уво ђе ње с. гл. им. од уво ди ти. – 
За уво ђе ње осно ве у брдо и нити потреб -
не су нај ма ње дви је жене (9). 

уви ђа ван -вна -о ‘при сто јан, одме рен, 
так ти чан’. – Ја сам мишљо да е он уви ђа -
ван човек, ал кад је вик но те се наљо ско, 
тек ондак сам виђо њего во пра во лице. 

уви ђа ти уви ђам несв пре ма уви ђе ти. 
– Нису на вре ме уви ђе ли шта се иза брда 
ваља; ║ уви ђе ти уви дим св ‘уви де ти, схва -
ти ти’. – Сви смо ми после два ес годи на 
уви ђе ли да е човек бијо у пра ву, ал онда 
би доц кан, пла ти смо ко гла вом, ко има -
њом, ко губље њем посла.   

увир уви ра м ‘уто ка’. – Тако то мора 
да бид не, све има свој извор и увир; ║  
увор уво ра м ‘и с т о ’ . – Роси на кућа ти 
је изнад уво ра Рушчи ћа пото ка у Дра га -
чи цу. 

уви ра ти уви ре несв 1. ‘ули ва ти се’. – 
Ко-но што већа риба гута мању, тако и 
Дра га чи ца уви ре у Бје ли цу и туј нак губи 
свое име; 2. ‘испа ра ва ти кува њем’. – Ти 
си ово забо ра ви ла да сву чеш у-крај шпо -
ре та па мло го увре ло; ║ увре ти увре св 
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‘испа ри ти кува њем’. – Еј, моја Маро, 
увре ло ти млје ко на шпо ре ту и бакрач ти 
заго ро начи сто. 

увис прил; об. у изр. скок ~; в. удаљ. 
уви ти љи ти уви ти љим св ‘осла би ти, 

усу ка ти се’. – Нешто ми ком ши ја Деси -
мир уви ти љи јо начи сто; вели ми кад је 
бијо Или ји на сара ни: сад сам, каже, ја на 
реду, само што ме гро бар није узо на лопа -
ту. – Дејо уви ти љи јо, чини ми се да е зами -
ри со на пана и ју.  

уви тли ти -им св ‘сло жи ти у витло’. – 
Гра ђа за каце и бурад се уви тли и бид не 
на сун цу, киши, ветру да добро одра ди и 
потље тога она више не мож да се врчи.  

уви ћи увик нем св ‘нави ћи, свик ну ти’. 
– Бија ше згод но уви ко да попли ће про -
шће, нау чи јо од бра ли це.  

увла чи ти увла чим несв пре ма уву ћи. 
– Ови су једи но вешти у томе да народ 
увла че у несре ћу; ║ уву ћи уву чем св ‘уве -
сти повла че њем или наго во ром’. – Немо 
да те уву чу у те њине пар ти је, то су ти 
гов нар ска посла, так ми че се ко може боље 
да пљу не на оног дру гог, а све ти је то 
исти кри вак, само дру го пако ва ње; ~ 
конац  ‘увла чи ти у иглу’. – Оди, рано, 
уву ци баби конац у-иглу, не видим пуста. 

увле ка ти -ам св ‘упр ља ти, напра ви ти 
фле ку на нече му’; в. вле ка. 

уво уве та анат с 1. ‘слу шна шкољ ка’. 
– Боље би му било да се покри је уве ти ма 
и да шути јел нико га није бијо по уве ти -
ма д-обе ћа ва. – Из тво јиг уста у Бож ја 
уве та; 2.а. ‘дужа дуга на дрве ној посу ди 
(обич но их је две), про бу ше на на врху, 
кроз коју се про вла чи чабре ник’ (в. 107/2, 
стр. 647); б. ‘дршка, руч ка на посу ди’. – 
Кад носиш вре ло млје ко у шер пи, тури 
крпе на уве та да се не опр жиш; ║ увен це 
-ета с дем пре ма уво; в. чап та ти; ║ увце 
-ета с ‘исто’. – Ува ти јо га учи тељ мено за 
увце због неког нева ља лу ка; ║ уви ште -
ета с пеј аугм. – Она крма чен да угу ра ла 
гла ву у про шће па рас кр ва ви ла уви ште. 

увра ча ти увра ча св ‘учи ни ти нешто 
вра ча њем, маги јом’. – Еве, оче, пре ђок 
четрес и ника ко ми не пола зи за руком да 
с-оже ним, не знам да л ми неко увра ча, 
да л је како про кле ство, глав ном неки 
белај јесте (7: 189).  

увре ба ти увре бам св ‘ухва ти ти стр -
пљи вим чека њем’. – Некол ко ноћи није 
спа во док га не увре ба. 

увр зи ва ти в. увр сти. 
увр ља ти увр љам св ‘пога зи ти, помр -

си ти, пова ља ти’. – Она несна ђеч ка ди ја 
се игра ла кри је и увр ља ла ми цвје ће. 

увр ну ти увр нем св ‘уви ти, усу ка ти’. 
– Кад је сила зи јо низ-оба лу, увр но ногу, 
не може да гло не сто пе јед не; ║ увр нут -
а -о ‘мало поре ме ћен, сулуд, ћак нут’. – 
Сви су ти они мено увр ну ти, иско чи ли из 
вин кле, што но кажу, така им ћоки ја; ║ 
увр та ти увр ћем несв пре ма увр ну ти. – 
Кад га е ува ти јо, поче му увр та ти уве та, а 
он се дера ше ко мага рац.  

увр стак уврс[т]ка м 1. ‘кра ћа врста на 
кра ју њиве’. – Еве д-ишће рам овај увр -
стак па дола зим; 2. ‘послед њи дани живо -
та’. – И мене ти је, дје те, изи шо увр стак, 
мое вре ме је про шло, још нека кра ћа 
врсти ца и гото во, а пред вама е живот, 
бид ни те мудри, не ћер дај те вре ме у-
ништа. 

увр ста ти -ам св ‘напра ви ти врсте (за 
сетву)’. – Што се мучи мо, чове че, за име 
Бога, зов ни Сава да нам копа чи цом увр -
ста њиву за трен ока. 

увр сти -зем св ‘зами сли ти, нау ми ти’. 
– Он увр зо у гла ву да тре ба д-иде диље у 
шко лу и не вре ди му гово ри ти; ║ увр зи -

ва ти увр зи вам / увр зу ем несв ‘при ча ти 
непо ве за но, брбља ти’. – Кад он поч не д-
увр зи ва, нај бо ље ти је да чекаш да забо -
ра ви шта е шћео да каже.  

увр сти ти увр стим св ‘убро ја ти, ста -
ви ти на спи сак’. – Кад бид не те зва ли сва -
то ве, увр сти те оба ве зно мог рат ног дру га 
и њего ву чељад. 
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уврц ка ти -ам св ‘сит но уви ти косу’. – 
Оćе кла наке кике и уврц ка ла косу ко да 
није добро памет на. 

увр ши ва ти увр ши вам / увр шу ем несв 
пре ма увр ши ти. – Немо те увр ши ва ти сје -
но док не доне сем леме зо ве; ║ увр ши ти 
увр шим св ‘завр ши ти стог сена у обли ку 
купе’. – Оде ш чилом доље у котар д-увр -
ше и поле ме за ју сје на. – Нико боље није 
умљо да жђе не и увр ши сје но од Сре те -
на, он га начи ни да дуби ко јаје кад туриш 
на шоту.  

уву ља ти се -ам се ‘уву ћи се непри -
мет но’. – Кад се мач ка уву ља ла у-кућу, 
нико није смо три јо тек само чусмо како 
поче да пре де под-шпо ре том; в. зати сну ти. 

уга ђа ти уга ђам несв ‘удо во ља ва ти 
нечи јим хиро ви ма’. – Да им уга ђаш, тра -
же они који не болу ју од пре ви ше људ -
ско сти и зато гле дај да се ш њима не 
саста еш – ни кад мораш; ║ уго ди ти уго -
дим св пре ма уга ђа ти. – Јеси л ти чуо, 
син ко, ону реч да се све ту не може уго ди -
ти, а виђе ћеш да ћеш нај лак ше уго ди ти 
онием за кое је баба гово ри ла да иг често 
не мош виђе ти, а кад наи ђе нево ља – увек 
су ти бли зу. 

уга зи ти уга зим св 1. ‘ста ти ногом на 
непри лич но место’. – Ђе си то, црни сине, 
тако уга зи јо те идеш с мокрим нога ма, 
озеп ћеш; 2. ‘порав на ти снег, ста зу гаже -
њем’. – Уга зи ла ђеца цијоц кад су оти -
шла у-шко лу и сад им згод на прти на, 
може олај ле да се иде; 3. ‘упу сти ти се у 
про бле ма ти чан поду хват’. – Уга зио е у 
неке посло ве и дај Боже да не пла ти ни 
гла вом ни стра жњи цом.  

уга ну ти уга нем св ‘повре ди ти зглоб’. 
– Кад је ско чи јо с кола, уга но у-ногу, не 
може сто пе. 

угар м ‘плит ко поо ра но стр њи ште’. – 
Чудо ти је тра ва, ене кре ну ла и у уга ру 
чим је наки сло. 

уга рак уга р ка м ‘недо го рео комад 
дрве та’. – Запи суе он тежи ну сва ког кото -

ба ња уга р ком на дашчи ци, пошто опси -
гуе дару. 

уга ри ти уга рим св ‘плит ко поо ра ти 
стр њи ште’. – Ваља уга ри ти стр њак да се 
не-дур не тра ва. 

уга сан -а -о ‘таман, там не боје, зага -
сит’. – Онај му џем пер мено више уга сан, 
није то за дје те; ║ уга сно прил. – За ста -
ри ји народ смо руди цу вар ба ли уга сно, 
касти дун кли је, а за мла деж лик ти је. 

уга си ти уга сим сц ‘учи ни ти да нешто 
пре ста не горе ти’. – Ува ти ватра ону суву 
тра ву, једва е уга си смо да не-стиг не до 
шуме, јади би били; ~ жеђ ‘пити воде’. – 
Дотр кај де, дје те, тести ју с водом д-уга си -
мо жеђ, кре па смо н-овој јари. 

уги ба ти уги бам несв ‘кри ви ти, сави ја -
ти’. – Узми наги ба чу и вако под овим 
углом уги бај оне гво зде не шип ке. 

угла ви ти угла вим св ‘наме сти ти, сре -
ди ти, упа со ва ти’. – Глај да то угла виш, 
ако не мош, чук ни чеки ћом. 

угла ди ти -им св пре ма гла ди ти. – 
Угла ди ла ђеца прти ну са ски ја ма и сли -
чу га ма, ко поли ти ра на; ║ угла ђен -а -о 
‘уљу дан, фин, одме рен’. – Виђи каки је 
онај Анто ни јев нај ста ри ји син, угла ђен и 
отмен, нема шта да се каже. 

углан ца ти -ам св ‘очи сти ти до сја ја’. 
– Кад нама жеш мали ном ципе ле, оста ви 
иг мено да се сушну, па иг после овом 
крпом углан цај: има да се сјак те ко нове. 

угле да ти угле дам св ‘виде ти, запа зи -
ти’. – Кад ме мај ка угле да ла с оне стра не 
пото ка, зов ну ме изгла са да пој там; ║ 
углед ну ти углед нем св ‘и с т о ’ . – Кад 
углед неш да сун це зала зи за облак, знај 
да ће да про ме ни вре ме. – Кажу ђеца да 
су углед ну ла како јед на звје зда паде, да е 
баба рекла да то зна чи да неђе беже заро -
бље ни ци; ~ свет ‘роди ти се’. – Наша баба 
Миле ва ти је углед ну ла  свет при је деве -
де сет и чети ри љета; в. лакат. 

угли би ти се угли бим се св 1. ‘уга зи ти 
у глиб, бла то’. – Ђе си се то тако угли би -
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јо, бла го баби; 2. ‘упа сти у нево љу, погре -
ши ти’. – Откад се угли би јо у дуго ве, нема 
мир ног сна. 

угље вље с ‘уга ше не жишке’; изр. гаси -
ти ~ ‘гаси ти жишке при ли ком ски да ња 
стра о ви це’. – Кад се Сава испре па до, 
мора ли да му сали ва ју стра о ви цу и да гасе 
угље вље. 

угми ли ти / угми ље ти се -ли се св 
‘дозре ти, про ме ни ти боју’. – Не мош ти 
мушму лу ил оско ру шу опште д-изедеш 
док се не угми ли. 

угна ти угнам св ‘уте ра ти’. – Угнај 
кола под трен да не горе на сун цу: ~ у 
лаж ‘уте ра ти у лаж’. – Кад поче ше да му 
поста вља ју пита ња, угна ше га у лаж; ║ 
уго ни ти уго ним несв пре ма угна ти. – 
Немој те уго ни ти сто ку док мено не очи -
стим шта лу.  

угње чи ти угње чим св ‘при ти сну ти, 
сти сну ти, смр ви ти’. – Остав те то дје те на 
миру, угње чи сте га начи сто. 

угњи ли ти -и св ‘добро узре ти’. – Кад 
кан та ру ша кру шка угњи ли, ништа љеп -
ше, а нако не мош да е оку сиш; в. угми ли -
ти се. 

уго ји ти уго јим св ‘добр ом исхра ном 
дове сти брав че, живин че до тога да има 
доста меса и масног тки ва’. – Глај те да се 
она дви ска добро уго ји до-свад бе. – Добро 
су ти уго е не сви ње, биће и меса и масти. 

угра би ти угра бим св ‘избе ћи, пред у -
хи три ти нево љу’. – Једва нека ко угра би -
смо да стиг не мо при је оне арла у џе. 

угри зак угри ска м ‘оста так од поје де -
ног воћа’. – Немо те угри ске да баца те по 
авли ји, да брло жи те, него иг бац те сви -
ња ма ил овца ма. 

угри зну ти -нем св ‘загри сти’. – Знаш 
како се оно каже: угри зни кол ко мош да 
про гу неш; ║ угри сти -изем св ‘и с т о ’ . – 
Беж от-кере та да те не-угри зе. 

 угри ја ти се угри јем се св ‘угре ја ти 
се’. – Кад угри је зве здан, има меч ку да 

родиш, а, јопет, кад вамо загу ди – да би 
да гра не, ал народ то згод но каже: ко се 
сун ца кри је, боље да га није или оно: чим 
про ђе Све ти Или ја, ватра све мили ја. 

угу жва ти -ам св в. згу жва ти. – Како 
си то ćеђе ла, све ти се оза ди аљи на угу -
жва ла. 

угу р суз угур су за м 1. ‘обе ше њак’. – 
Рец де оном угур су зу да пове де рачу на 
шта ради; 2. ‘пол трон, љига вац’. – Наи ђе 
онај угур суз што отку ца ва људе па се бак -
сем инте ре суе како е роди ла годи на, како 
живи мо, а ства ри поку ша ва да-ишчу па 
шта ми мисли мо о оним гов на ри ма горе. 

угу ши ти угу шим св ‘уби ти гуше њем’. 
– Мучи ла га сип ња годи на ма и сад га угу -
ши ла. 

уда ва ча ж ‘девој ка која је ста са ла за 
уда ју’. – Бог ме, ћера јој уда ва ча, нема шта.   

уда ви ти се уда вим се св ‘уто пи ти се’. 
– При чо он како е  Мили сав спа сио Тоза 
кои се ума ло није уда ви јо у базе ну с осо -
чи ном. 

удад ба ж ‘уда ја’. – Ма нисам ти ја 
ондак о удад би ни поми шља ла, мисли ла 
сам да е још рано. 

удаљ прил ‘нај че шће у стал ном спо ју 
скок ~’. – Ми смо се код ова ца рва ли, 
игра ли кли са, трка ли се, ска ка ли увис и 
удаљ, над вла чи ли се и тако нам про ла зи -
ло вре ме. 

уда ну ти -нем св ‘удах ну ти’. – Ćед те, 
ђецо, мено у-лад да уда не мо вазду ка, изго -
ре небо и земља. 

уда ра ти уда рам несв пре ма уда ри ти. 
– Жан да ри га уда ра ли и нога ма и кун да -
ци ма; ║ уда ри ти -им св 1. ‘зада ти уда рац, 
млат ну ти’. – Уда ри га, неки Оре сти је, 
шама ром, нако љуц ки; 2. ‘ура ди ти, напра -
ви ти (нешто)’. – Уда ри ла стри на Пер са 
зубе. – Одок да зов нем Јеро ти ја д-уда ри -
мо брњу шке сви ња ма, пре ри ја ше све 
живо. – Да ми уда риш тра то вар око куће; 
3. ‘пада ти, лити (о киши)’. – Бија ше уда -
ри ла киша из дрве та из каме на; 4. ‘засу -
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зи ти, рас пла ка ти се’. – Кад то чу, уда ри -
ше му сузе ко киша; 5. ‘кре ну ти у неком 
прав цу’. – Уда ри ше попре ком пута њом 
пре ко Оџа кли је; 6.‘под ва ли ти, над му дри -
ти’. – Бија гу се око ми ли на Обра да, ал им 
он уда ри лакат и с Радо е вим пасо шом пре -
бе же у Аме ри ку. 

удво[ј]ити удво им св ‘упре сти дво -
стру ку жицу’. – Удво и мо с ова два клуп -
че та руди цу и пре пре да мо на дру жли цу.  

удво ри ца м ‘љига вац, дво лич њак, 
ули зи ца’. – Виђе ли ти, тако ти љеба и 
соли, како ове удво ри це кули зе и овој вла -
сти ко и оној.  

уди ти удим несв ‘нано си ти ште ту’. – 
Ако чове ку не мош помо ћи, немо нипо -
што ни да му нешто удиш; в. помр је ти. 

уди ти удим несв 1. ‘сећи месо на мање 
кома де’. – Кад ски не мо сла ни ну, онда уди -
мо месо, па га усо ли мо и касни је дими мо.  

удје ли ти удје лим св ‘дати мило сти -
њу’. – Он никад није про шо поред про -
сја ка да му не удје ли неки динар, јел он 
зна ко сиро ти њи дјели, Богу позајм љуе, а 
Бог ником не остае дужан. 

удо с ‘комад меса за димље ње’. – Нај -
ве ћа посла сти ца нам је била кад тајо ски -
не из суша ре удо па га сит но изрец ка, а 
мај ка доне се сира и вру ћу про ју. 

удо ва ж ‘жена којој је умро муж’. – 
Кад је Мари ја оста ла удо ва, она е из над -
ни це изра ни ла ђецу, па кад рад ни ци дођу 
газди ној кући на вече ру, она каже да мло -
го жури, да нема кад да вече ра него да јој 
спре ме њено исе па ће она код куће тобож 
вече ра ти, у ства ри је носи ла да нара ни 
ђецу; в. кур јак, над ни чар ка.   

удо вац удов ца м ‘човек коме је умр ла 
жена’. – Оста весе ли Стан ко удо вац и не 
шће да се жени испо те кар. 

удо ви ца ж в. удо ва; в. кур јак, сестра.  
удо во ља ва ти -оља вам несв пре ма удо -

во љи ти. – Слу шај ти, начал ни че, нисам 
ја вође дошо да удо во ља вам вашем бје со -
ва њу, нит сам дошо да вам пот кре су ем 

врзи ну, но сам дошо да те питам докле 
ћете ви нас сеља ке да зеба ва те с тијем 
вашим наме ти ма;  ║ удо во љи ти удо во -
љим св ‘иза ћи у сусрет, испу ни ти зах тев 
или жељу’. – Њему нико није мого удо -
во љи ти, ал кад је ђедо дова ти јо прут, одма 
се сми ри јо. 

удо ми ти удо мим св ‘уда ти кћер’. – Па 
знаш како е, вре ме је да се она удо ми, д-
иде у сво ју кућу, да сви ја свое гње здо, да 
јој Бог да да се заро ди. 

удр вен чи ти се -им се св ‘укру ти ти се’. 
– Удр вен чи јо се Раден ко под стре јом од 
зво на ре и чека кад ће да наи ђе игу ман 
(7:189).  

удро би ти удро бим св ‘намр ви ти хле -
ба у чор бу или варе ни ку’. – О, Мило ра де, 
оћу ли ону баја ту пога чу д-удро бим, да 
ти начи ним попа ру ил да бацим сви ња ма 
у спла чи не? 

удут уду та м ‘међа, бент изме ђу две 
пар це ле’. – На уду ту изме ђу наше и њине 
њиве у Радо ви ни беше изра сто вели ки 
глог па смо пода њим ужи на ли и одма ра -
ли кад смо жње ли или мај шта дру го ради ли. 

уђе ну ти уђе нем ‘уву ћи (конац у иглу)’. 
– Уђен де ми, дје те, конац у иглу, не могу 
да потре вим, згод но обне ви ђек. 

уђе ре зи ти уђе ре зим св ‘уре ди ти, 
ускла ди ти’. – И тако, миц по миц, ми ти 
уђе ре зи смо гра ђе ви не, напа ти смо сто чи -
це, при ку пи смо имањ ца и, вала Богу, ста -
до смо на-ноге; ║ уђе ре зан -зна -о ‘отре -
сит, уме шан’. – Потре ви јо се уђе ре зан, 
ваздан кое шта му баста; ║ уђе ре зно прил. 
‘сре ђе но, уред но’. – Све им дошло нако 
уђе ре зно, сва ка ствар чи ца на свом месту. 

ужа гри ти ужа грим св ‘засја ти очи ма’. 
– А он, кад је углед но Миле ни ју, ужа гри -
јо очи ма, чини се да ће да е попи је нако 
напре ма се. 

ужди ти уждим св ‘сна жно уда ри ти’. 
– Кад га е ужди јо, вако ода-се, није знао 
ђе се нала зи; в. прко си ти. 
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уже уже та с а. ‘коно пац’. – Кад иде 
јуне, нек иде и уже; 2. ‘упре ден прут или 
ста бљи ке стр ног жита у који се везу ју сно -
по ви’. –  Запје ва ше жете ли це: да знаш, 
миле, што е лепа жетва / ти би дошо да 
пра виш уже та. 

уже ље ти се уже лим се св ‘уже ле ти 
се’. – Зави чај те зове гро бо ви ма пре да ка 
који  се уже ље ше ждра ке вошта ни це, 
мири са тамља на и Оче на ша (7: 34). 

ужи ва ти ужи вам несв ‘рас по ла га ти 
нечи јом имо ви ном’. – Откад су се осе ли -
ли у варош, они су дали синов цу да ужи -
ва сву њину земљу без ика ке накна де, 
само да се не запар ло жи. 

ужи жљи ви ти се ужи жљи ви се св 
‘про па сти од жишка (о жита ри ца ма или 
пасу љу)’. – Ужи жљи ви ла ми се лањ ска 
пше ни ца, није ни за шта сем за сто ку и 
пиљеж. 

ужи на ж ‘ручак (у пољу, на њиви)’. – 
Кол ко сам пута пуста одње ла руч ко ва и 
ужи на копа чи ма, коса чи ма, жете о ци ма, 
пла сти о ци ма у Рада шин-до, у Радо ви ну, 
у Башчи не, у Плу жи не, у Дра га чи цу, бро -
ја нема. 

ужи на ти -ам (не)св ‘руча(ва)ти’; в. 
клен, удут.  

ужич ко фолк ‘коло’. – Кад сви ра чи 
засви ра ју мора вац и ужич ко, сви одре да 
се пова та мо у-коло. 

ужјак м зоол ‘водо зе мац даждев њак, 
Sala man dra’. – Крај изво ра у Петри ће ви -
ни сам виђо ужја ка, црн са жутим вле ка -
ма. 

ужље би ти -им св ‘уре за ти, напра ви ти 
жлеб’. – Виђи како су некад ста ри мај сто -
ри ужље би ли брв но у брв но па ћерт испо 
ко сли ка. 

ужљу ти ти се -тим се св ‘наљу ти ти се’; 
в, дрља. 

ужљу ћа ти / узљу ћа ти -а св ‘поста ти 
љут, горак, узљу те ти’. – Ако не ски даш 
пле сањ са сира, може д-узљу ћа и да мено 
грк не. 

уза вр је ва ти уза вр је ва несв ‘поче ти 
кљу ча ти’. – Кад млје ко поч не д-уза вр је -
ва, ти бакрач пову ци мено у-крај; ║ уза -
вре ти уза ври св 1. ‘про кљу ча ти, про вре -
ти’. – Са-ће д-уза ври и одма ће бака да ви 
удро би муру зни цу; 2. ‘пла ну ти, пра сну -
ти, наљу ти ти се’. – Кад уза ври крв у њему 
и кад поцр ве ни у лицу, знај да е ђаво одњо 
шалу. 

узај ми ти узај мим св ‘узе ти у зајам’. – 
Знаш шта каже ђедо: узај ми чове ку кол ко 
мош и бид ни спре ман да му ала лиш ако 
ти не вра ти, ал имај на уму ону народ ну: 
ако желиш д-изгу биш при ја те ља, узај ми  
му паре, или ону: позај ми рука ма, па ишти 
нога ма и рука ма.  

уза стоп це прил ‘пове за но, јед но за 
дру гим’. – Пре тр пље смо ште ту у пиље -
жи некол ко пута уза стоп це. 

узба ци ти узба цим св ‘при ку пи ти, 
наба ци ти на гоми лу’. – Узба ци мено ове 
муру зе, доћи ће нам дове че коми ши о ци, 
да могу да поćе да ју уз гоми лу. 

узбо чи ти се узбо чим се св ‘ста ти исту -
ре ног бока’. – Шта си се узбо чи јо туј нак,  
не могу да про ђем од-тебе. 

узбра ти -ерем св ‘убра ти’; в. раз бо -
ље ти се. 

узбр ди ца ж ‘успон на путу, пут уз 
брдо’. – Сад ћемо још мено уз ову узбр -
ди цу д-изи ђе мо на-пла ни ну, после је 
ласно кад дође напод но гу. 

узва ник м в. зва ни ца. – Он ти је са 
чуту ром ишо од узва ни ка до узва ни ка и 
звао на-свад бу. 

узва ри ти узва рим св ‘ску ва ти, зго то -
ви ти’. – Те узва ри, те уси ри, ђа испе ци 
мено љеба, ђа ску вај каког смо ка, ђа забр -
чи меће сви ња ма и ника ко да пре да неш, 
ко да се не ваља. 

узве сти узве дем св 1. ‘увр ши ти’. – Кад 
ђенеш сје но, до пола коца раж ђе ња вај, 
после пола ко узво ди да бид не ко јај це кад 
га туриш на шоту; 2. ‘поста ви ти сле ме -
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ња че на спо ју кров ни  рав ни пре ко маи -
ја’. – Бија ше Миро слав Савин баста шан, 
те  сам   га стал но звао кад тре ба д-узве-
 де уз  маи је  ил тако  нешто  да  шур не 
око гра ђе ви на; в. шље ме; ║ узво ди ти узво -
дим несв пре ма узве сти; в. маи ја, раз го -
ли ти ти.  

узви о ну ти -нем св ‘нео бич но се пона -
ша ти, пови ле ни ти’. – Смир де те се, ђецо, 
шта сте толи ко узви о ну ли.   

узвра ти на ж об. мн ‘крај њиве где се 
окре ће плуг при ора њу’. – Кад завр шиш 
ора ње, ако си оро узбр до и низ бр до, ондак 
тамо на вр и на дну њиве ђе си овра ћо 
воло ве, нај зад поо реш узвра ти не да не 
оста не лази на. 

узвр по љи ти се -им се ‘узвр те ти се, 
узне ми ри ти се’. – Видим ја да се он нешто 
узвр по љи јо, поглед нем кроз про зор кад 
про ма че путом она Обра до ва ћер ка.  

узвр ће ти се -тим се св ‘узвр те ти се’. 
– Узун се узвр ћо, погле да у Жар ка, муну 
га лак том у ребра и шап ну: пази, вели, 
лети гла ва.  

узвр ши ти узвр шим св в. узве сти. – 
Не сти го смо д-узвр ши мо сје но, ува ти нас 
мрак, дако ноћас не-пане киша. 

узгла вље с ‘под ме тач за гла ву, јастук’. 
– Пре кр сти се, запа ли све ћу од воска крај 
узгла вља покој ни ка, про шап та: Бог да ти 
душу про сти, а низ обра зе му лину ше 
сузе.  

узго ни ти узго ним несв ‘изго ни ти ста -
до нави ше’. – Ене га горе нак, узго ни овце 
у-пла ни ну. 

узгра би ти -им св ‘при ку пи ти гра бу -
ља ма око сена оно што је пало при ли ком 
саде ва ња’. – Узгра би то мено сје на што 
се опу чи ло па ми изба ци да турим под 
леме зје. 

узгред но прил ‘упо ре до, узгред 
(нешто ради ти)’. – Кад иде мо за сто ком 
која пола ко брсти спо ред пута, ми узгред -
но  пле те мо ил пре де мо; в. паска ти, 
сомун че. 

узгр та ти -ћем несв в. огр та ти. – Кад 
узгрћш земљу око уćе ва, нај пр во оćе ци 
или почу пај тра ву. 

узда ж ‘део коњ ске опре ме који се ста -
вља коњу на гла ву пре ко које се њиме 
упра вља’. – Прво уами коња, па му ондак 
тури узду ал нај пр во ђем у уста па онда 
узду горе нак наба ци пре ко уве та и заков -
чај му онај каиш испод-вра та. 

узда ну ти узда нем св ‘уздах ну ти’. – 
Кад поглед ну на ђедо ву сли ку на дува ру, 
баба узда ну, а низ сме жу ран образ јој се 
ско тр ља суза; ║ узди са ти -шем несв 
‘поре ме ти ти ритам диса ња, оте жа но диса -
ти због узбу ђе ња, жаље ња’. – Кад јој је 
отац умро, узди са ла е дани ма.;║ узди са -
ти се узди шем се св ‘дах та ти због напо -
ра, зади ха ти се’– Стиг не, нако узди сан и 
раз др љен, сабај ле, при је но што сун це 
баци прву ждра ку по вот ња ци ма; в. тут -
ња ва.  

уздар је с ‘узвра ћа ње покло на’. – Из 
њине  куће  нико  се није вра ти јо без уз-
дар ја. 

узда ти се уздам се несв ‘нада ти се’. – 
Ко се у коло вата, у ноге се узда. 

уздр жљив -ржљи ва -о  ‘опре зан, смо -
трен’. – Немо да бид неш ало ван, бла го 
ђеду, но сме ран и уздр жљив. 

узду жан -жна -о ‘који је поста вљен по 
дужи ни’; изр. узду жно тесте ре ‘пила за 
тесте ре ње бал ва на (којом руку ју три чове -
ка)’; в. тесте ре. 

уздуп чи ти (се) -им (се) св ‘успра ви ти 
(се)’. – Кад доне се мо сабај ле бад њак, ми 
га уздуп чи мо уз-кућу с источ не стра не, 
па га ондак на Бад ње вече уно си мо у-
кућу. – Шта си се туј уздуп чи јо, помо зи 
сестри. 

узе мља ви ти узе мља вим св ‘упр ља ти 
земљом’. – Пази немо да узе мља виш пан -
то ло не. 

узе мља ни ти узе мља ним св в. узе мља -
ви ти. – Добро обри ши гув но да нам се не 
узе мља ни пше ни ца. 
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узен ги ја ж в. зен ги ја. – Прво туриш 
леву ногу у узен ги ју, горе се ува тиш за 
седло и десну ногу пре ба циш пре ко коња 
ко они кад јашу бици клу. 

узе ти узмем св ‘при ми ти оно што се 
нуди’. – Узми те, бла го баби, ово е на сеф -
те: изр. ~ на зуб ‘има ти одбо јан став пре -
ма неком, све ти ти се, про го ни ти’. – Узе -
ли су они њега на зуб има три јес годи на, 
ал он није шћео да им се поко ри по цену 
живо та; ~ се у памет ‘опа ме ти ти се, 
испра ви ти сво је пона ша ње’. – Узми се већ 
јед ном у памет, крај њо е вре ме да се 
уозби љиш; ~ ствар у руке ‘пре у зе ти одго -
вор ност’. –  Пушти ти њиг, но узми ствар 
у свое руке; ~ у зашти ту ‘зашти ти ти сла -
би јег’. – Он те прог на не људе узо у зашти -
ту, па куд пукло да пукло; ║ узи ма ти -ам 
/ узи мљем несв. – Није он никад узи мо 
паре у зајам но се пру жо кол ко је имо и 
мого. – Нећу д-узи мљем туђу ствар, но 
ћу да се пому чим док не-бид нем мого да 
наба вим.    

узи да ти узи дам св ‘угра ди ти у зид’. – 
Декле мо ва ла моја уну ка Марта на при -
ред би и кад је рекла оно »не дај мене, 
добри госпо да ру, да ме мла ду у град узи -
да ју« – неке жене запла ка ше. 

узи ца ж ‘канап, вези во које слу жи за 
пове зи ва ње сно по ва, џако ва и др’. – Пође -
кад су бабе вези ва ле квоч ку узи цом да не 
одве де пилад дале ко да иг не одне се орлу -
ши на, па се зато вели воли га ко квоч ка 
узи цу; в. окон чи ти, пре ки да ти. 

узја ти -ашем св ‘попе ти се на коња, 
узја ха ти’. – Узја ли нас и ови ко они, 
ништа од њини јег обе ћа ња нема; ║ узја -
ши ти узја шим св ‘и с т о ’ . –  Он узја ши 
дора та, нако без седла и нагна га у кас.  

узјо гу ни ти се -огу ним св ‘успро ти ви -
ти се, држа ти се нечег твр до гла во и нео д -
ступ но’. – Неке јаде се  узјо гу ни јо па му 
не мош ништа. 

узло вр је ди ти се -овр је дим се ‘узбу -
ни ти се, узне ми ри ти се’. – Узло вр је ди јо 

се, неке јаде, бик, само буче и копа ногом, 
велим ђеци: не при ла сте му док га не про -
ђу лут ке; в. лар ми ра ти. 

узмак ну ти узмак нем св ‘пову ћи се, 
одсту пи ти’. – Кад виђе да е загу љен и да 
ш њим раз го во ра нема, он узма че, ко вели: 
памет ни ји попу шта. – Кад то виђе, он 
узма че два-три кора ка уна зад; ║ узма ћи 
узмак нем св ‘и с т о ’ . – Кад видиш да неко 
није тачан, боље узма ћи; ║ узми ца ти -чем 
несв ‘повла чи ти се’. – Не мош стал но д-
узми чеш пред нево ља ма, биће иг мање 
ако им се испре чиш.  

узма ну ти узма нем св ‘узмах ну ти’. – 
Зла ту ља е шће ла д-узма не рого ви ма на 
икса на, па сам стал но стра о ва ла кад ђеца 
оду да чува ју кра ве. 

узмла чи ти узмла чим св ‘угре ја ти’. – 
Узмла чи ла сам воду, д-оку пам ђецу; в. 
пиша ћа. 

узмо ћи узмог нем св ‘бити у при ли ци’. 
– Ајде, рођо, кад узмог неш, бани да се 
мено види мо, и пораз го ва ра мо и поча сти -
мо, раз ро ди смо се, бре, начи сто; в. бри га -
ти, при шпа ра ти. 

узму ва ти се узму вам се св ‘узвр те ти 
се, узвр по љи ти се’. – Ма нешто су ми ова 
дво и чи ца сумљи ви чим су се нако узму -
ва ли ко муши ца без гла ве. 

узо да ти се узо дам се св ‘усхо да ти се, 
успа ни чи ти се’. – Узо да ла се Дра ги ња по 
авли ји, час пре кр сти руке на прси ма, час 
иг оду пре о куко ве и при слу шкуе да л ће 
да кмек не дје те.  

узо ди ти узо дим несв ‘ићи нави ше’. – 
Пова здан узо ди горе и изно си оне шљи -
ве ти не, па јопет сио ди низ брдо, забо ље -
ше ноге ко да нису мое. 

узра ди ти узра дим св ‘оба ви ти (мно -
ге) посло ве’. – Попри лич но смо узра ди -
ли, оста ло још да поси је мо пше ни цу. 

узре ли ти узре ли св ‘сазре ти (об. о 
воћу)’. – Узре ли ле њиве па се жуте ко 
дука ти, а песма жете лач ка одје куе на све 
стра не; в. кара ман ка, румен.  
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узре ти узри(м) св ‘сазре ти, поста ти 
зрео’. – Нема чове ка док не узри, док не 
ослу жи вој ску и док се не оже ни. 

узр јеч ‘узре чи ца, пошта па ли ца’. – 
Њему ти је узр јеч  д-опсуе, а Љубо ми ру 
Пла зи ни е узр јеч да сва ки-час  каже: реци -
мо. 

уићи уиђем св ‘ући’. – Загра дио авли -
ју у летву да не мож д-уиђе ни јаг ње, ни 
пра се, ни коко ши. – Не мош ти да уиђеш 
код њега нако како но драго. – Знаш како 
вели баба: нође ђе сун це не ула зи на про -
зор, нође ће док тор уићи на вра та, зато се 
кућа пра ви да бид не у-сун цу. 

ујаг ми ти -им св ‘згра би ти први, угра -
би ти’. – Ујаг ми смо те скр ди смо раж и 
јечам при је кише. 

ујак м ‘мај чин брат’. – Наши уја ци су 
у сва че му прва чи ли у њино вре ме; ║ ујко 
м  хип; в. сестрић.  

уја ло ви ти -им св ‘кастри ра ти, ушко -
пи ти’. – Мора мо д-уја ло ви мо овна да се 
не би пари јо с јаг њад ма која при сти жу 
пошто им је отац. 

ујам ујма м ‘облик пла ћа ња у нату ри 
за учи ње ну услу гу’. – Оно ме ко доне се 
џак у млин о себе нисмо шће ли д-узи ма -
мо ујам. – Неки посло ви се не напла ћу ју 
у пара ма, но се узи ма ујам: воде ни чар узи -
ма седам кила од това ра, лам пег џи ја два-
кила раки је од лам пе ка.  

ујар ма ти -ам св ‘самле ти јар му, изјар -
ма ти‘. – Уја р мо сам пун казан јар ме, д-
има те, а ја одок. 

ујар ми ти уја р мим св 1. ‘упрег ну ти 
воло ве у јарам’. – Напој воло ве па иг у-
ја рми и поће рај путом, а ја одок попре ко.  

уја ти уји несв ‘хуја ти’. – Уји пла ни -
на, стра ме да не уда ри кака сапан ђе ла; ║ 
уја ње с ‘хук, жубор’; в. жуљ[ан]. 

ујдур ма ж ‘сми ца ли ца, сплет ка, пре -
ва ра’. – Мора да су јопет сми сли ли неку 
ујдур му да нас пре ве ду жед не пре ко воде. 

ујем чи ти -им св ‘овлаш при чвр сти ти, 
иглом, кана пом, ексе ром’. – Ујем чи ми 

ово како било само д-издр жи док не стиг -
нем кући. 

ује сти -дем св 1. ‘угри сти’. – Ује ло 
Дра га оно Мили ће ви ћа кери ште; 2. ‘увре -
ди ти’. – Ује де ме за само са мо срце, није 
џабе каза но: рани пашче да т-ује де; изр. 
~ се за језик ‘изре ћи се, изла ну ти се’. – 
Нада ри га ђаво те се ује де за језик и офи -
ра ствар.– Кад виђе шта истр тља, угри зе 
се за језик, ал би доц кан.  

ујми ти ујмим св ‘узе ти ујам’. – Кад 
поште но радиш, ђаво ти ујми пола, а јад -
но ти кад радиш непо ште но. 

ујна ж ‘уја ко ва жена’. – Моја ујна 
Миљ ка е над жи вље ла и ујну Спо мен ку и 
Добри лу; ║ ујнин -а -о  ‘који при па да 
ујни’. –  Са ујни ном сар мом не може 
ништа да се рав ња; ║ ујни ца ж хип. – Нај -
мла ђа ујни ца ми изве зла блу зу ко сли ку; 
║ ујни чин -а -о  ‘који при па да ујни ци’. – 
Ујни чин брат дошо номад из вој ске; ║ 
ујне ти на ж пеј. – Има ди ја ше Вели бор 
неку џан др љи ву ујне ти ну, ништа јој никад 
није било пота ман. 

ујче ви на ж ‘мај чи на род на кућа’. – Не 
могу тај дан да дођем јер бо моја ујче ви на 
сла ви Аран ђе лов дан. 

ук м ‘гала ма, метеж’. – Ува ти ла ђеца 
ук, не мош да им надаш џева па; в. нек ци -
ја. 

ука ж 1. ‘хука, хуча ње ветра’. – Чу се 
ука ветра, поче гра ње да се сави ја, реко: 
помо зи, Боже, да не буде леда; 2. ‘бука’. 
– Ђеца поди гла уку, једва чусмо да неко 
зове. 

ука за ти ука жем св ‘упу ти ти, поса ве -
то ва ти’. – Ука жи ђете ту да то није добро 
спо ра ди здра вља; ~ се ‘откри ти се, пред -
ста ви ти се’. – Кад се завр ши коло, ми се 
ука за смо јед но дру гом и про збо ри смо 
коју, а она се бија ше зару ме ње ла у обра -
зи ма ко бул ка. 

ука ки ти се ука ким се св ‘извр ши 
нужду, »напу ни ти гаће« (о дете ту)’. – Што 
си се ука ки јо, сре ћо баби на? 
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ука ља ти ука љам св 1. ‘упр ља ти’. – 
Морам да им перем пантoлоне: ука ља ли 
се ко пра сад; 2. ‘осра мо ти ти се’. – Кад 
ука љаш образ, све ти је џаба.  

ука ти учем несв ‘хука ти, дахом загре -
ва ти озе бле прсте’. – Кад смо зими пра ле 
на пото ку веш, зађе зима за нок ти па поч -
не мо ука ти у прсте не би ли се загри ја ли 
кол ко било; ║ укну ти укнем св а. ‘дуну ти 
(об. у прсте, да се загре ју)’. – Укни – не 
укни, прсти се смр зли; б. ‘сило ви то нава -
ли ти, нахру пи ти’; в. сила. 

уке ба ти уке бам св ‘ухва ти ти након 
поте ре’. – Мора ли смо д-орга ни зу е мо ајку, 
док не уке ба смо кур ја ка кои је закло пе-
шес ова ца у селу. 

уке џи ти -им св ‘ухва ти ти клис у игри 
кли са и машке’. – Кад уке џиш клис, онда 
се левом руком ува тиш за уво, а десну 
про ту риш с кли сом испод леви це и бацаш 
ка коби ли ци и тако му сма њиш број 
машки од коби ли це до кли са. 

уки ва ти уки вам несв пре ма уко ва ти; 
в. кесер, косник, одо здор; ║ уко ва ти уку -
ем св ‘учвр сти ти ексе ром, зако ва ти’; в. 
трска. 

уки се ли ти се уки се ли се св 1. ‘уски -
сну ти (купус, мле ко)’. –Уки се ли јо се 
купус на љепо ту, а расо не мож бити 
бољи; 2. ‘сне во љи ти се, рас ту жи ти се’. – 
Што си се ти, сине, нешто уки се ли јо, бла -
го баби, боли ли те шта. 

укље шти ти (се) укље шти (се) св 
‘угла ви ти, стег ну ти’. – Укље штио ми се 
живац у леђи ма, а тамо се пра се укље -
шти ло у про шће, нит га слу ша ти како ски -
чи нит могу да му помо жем. 

уко ка ти се уко кам се св ‘напи ти се’. 
– Уко ко се  весе ли Иџо, не зна ђе је десно. 

уко ко ти ти се уко ко тим се св ‘укру -
ти ти се, зау зе ти неу тра лан став у раз го -
во ру’. – Сви људи грак ну ше на пре сед -
ни ка псу ју ћи га на сва уста, а Све то зар се 
уко ко ти јо и пра ви се невеш. 

уко љи ца м ‘твр до глав човек, који се 
дуго спо ри око нече га чак и нева жног’. – 
То ти је уко љи ца јед на каке нема нада ле -
ко, њему ти је душев на рана да се нешто 
пари џа. 

уко па ти -ам св ‘заби ти у земљу’; в. 
међаш, оби ље жа ва ти; ~ се ‘пре стра ви ти 
се’; в. при ка за ни је. 

укоп ни -а -о ‘који се тиче сахра не, 
који се при пре ма за сахра ну’; в. меит, ћи-
лим.  

укоп ни на -ине ж ‘опре ма за покој ни -
ка’. – Ова тро ји ца ће да копа ју раку, Јула 
ће да бид не меша ја, а ти иди те наба ви 
укоп ни ну,  ал немо  да жалиш, купи нај -
бо љу. 

укоп ча ти укоп чам св ‘раз у ме ти, схва -
ти ти’. – Ништа не вре ди то што си му 
испри чо, није он укоп чо, кад ти ја кам. 

уко рак прил ‘ваља но, сло жно; бла го -
сло ве но, послу шно’. – Један му син бијо 
ваљан и послу шан, а дру ги нам ћор, није 
шћео уко рак ни лјек. 

укор је ни ти се укор је ним се св ‘одо -
ма ћи ти се, учвр сти ти се, обдр жа ти се’. – 
Ма јесу они дошли на влас, ал се неће 
уко рје ни ти, жив бијо па виђо, биће бржи 
одвуд него однуд. 

уко сни ца ж ‘шна ла за косу’. – Оди да 
те лика ишче шља и да ти тури уко сни цу, 
сре ћо и кућо баби на, сун це и сјај на месе -
чи но моја. 

уко ча њи ти се уко ча њим се св ‘уко -
чи ти се, посмр за ва ти се’. – Сви одре да се 
уко ча њи ше на оној ветро ме ти ни. 

уко чи ти се уко чим се св ‘укру ти ти се, 
уши ну ти се’. – Шта си се уко чи јо, побра -
ти ме, мора да те нашо ишјак, а он му вели: 
јок, него крште ни ца. 

уко ши ти -им св ‘упрег ну ти воло ве’. 
– Кад смо доруч ко ва ли, ја пој там д-уко -
шим воло ве у јарам и д-идем д-орем, а 
весе ли тата изи шо да ме пра ти, па вели: 
нек ти, сине, бид не сре тан рад, што ради -
јо, вај ди јо. 
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укри ва ти укри вам несв пре ма укри -
ти. – Она то укри ва ла о[д]-ђеце, а после 
и сама забо ра ви ла; ║ укри ти укри јем св 
‘сакри ти’; в. пре та ра ши ти. 

укро ви ти укро вим св ‘покри ти кућу, 
поста ви ти кров’; в. косник. 

укр ти ти се -и се ‘одле жа ти, одсто ја -
ти пре упо тре бе (о пићу)’; в. сла ди ти2. 

укруг прил ‘кру жно’; в. биска ти, 
сира ли ца. 

укру ти ти се укру тим се в. удр вен чи -
ти се. – Смр зо се начи сто, укру ти ла му 
се уве та и прсти ко да су од дрве та, трља -
смо га пола ко љутом раки јом, једва га 
повра ти смо. 

укта ни ја ж ‘гала ма, вика’. – Ува ти ла 
ђецу нека укта ни ја ваздан, ниђе се не 
скра ша ва ју ко да се не-ваља. 

укта ти укћем несв ‘лар ма ти, јур ца ти’. 
– Кад се саста ве ова наша и она њина ђеца 
и поч ну да укћу, не мош да им надаш 
џева па. – Немо д-укћеш више, но се сми -
ри, не дижи уку на сво ју бру ку. – Ника ко 
ђеца да пре ста ну укта ти, ал нека иг, сад 
зна ју што живе; в. тишак. 

укта ча ж ‘жена која се бави сплет ка -
ма, абро но ша’. – Оде јопет она укта ча 
Мика и ло ва низ пут, само лура ко глу ва 
куч ка. – Она њего ва укта ча ништа дру го 
и не ради сем што пре тре са абро ве. 

уку ва ти -ам св ‘ску ва ти’. – Ја јој 
велим д-уку ва пасу ља за ручак и да гла 
посла, ал она оће још ваздан кое шта да 
зго то ви. 

уку пи ти уку пим св ‘наку пи ти, саку -
пи ти’. – Дадо ше ми муште ри је њине судо -
ве да им уку пим кај мак и сир за Божић; в. 
чабар; ║ уку пља ти уку пљам несв пре ма 
уку пи ти; в. кар ли чи ца, чабри ца. 

улам би ти -им св 1. ‘под мет ну ти, пре -
ва ри ти’. – Улам би ли му на ваше ру ару -
ма, није ни за шта сем за кла ни цу; 2. ‘упа -
со ва ти у нешто’. – Про бај дер ти, мене не 
пође за руком д-улам бим заво рањ кроз 
јарам и руду. 

улап са ти се -а се ‘оро си ти се’. – Виђи 
како се кере улап са ло док је пре тр ча ло 
кроз росну лива ду. 

улар ула ра м ‘сплет каи ше ва, коно па -
ца за вође ње сто ке’. – Тре ба њој наби ти 
улар, а јок пушти ти да ради шта она оће. 

ули ва ди ти -им св 1. ‘пре тво ри ти њиву 
у лива ду’. – Ове годи не ћу д-ули ва дим 
Пито ма че, тре ба неку годи ну да с-одмо -
ри земља; 2. ‘упро па сти ти, про ћер да ти 
има ње’. – Онај ништак ули ва ди јо наку 
имо ви ну, про до све до пра га.  

ули ти ули јем св ‘усу ти, изру чи ти у 
нешто’. – Ули дер јед но лон че воде у 
лонац: ~ у-сисе ‘спу сти ти мле ко у виме 
пре муже (о кра ви, овци). – Иди, ћери, 
пому зи кра ву, вре ме је, сигур но е ули ла 
у-сисе. 

улје по прил ‘на леп начин, људ ски, 
како доли ку је чести тим људи ма’; в. подје -
ли ти. 

уло го ви ти се -им се св ‘при та ји ти се, 
ућу та ти’. – Сви поче ше да про те сту ју, а 
он се уло го ви јо, ћути ко кур ва. 

улу би ти се улу би се св ‘улу пи ти се’. 
– Спа де ми нова кова са сан тра ча и улу би 
се, жали је ми но ишта. 

уља м ‘хуља’. – То ти је уља јед на каку 
свет виђо није, само се упре по до би да би 
човек поми сли јо да ствар но нешто зна. 

уљез уље за м ‘незван, неже љен гост’; 
в. ћавли ти. 

уље ћи уљег нем / уље жем св ‘ући’. – 
Како уље го ше у-кућу, веле: јој, баба, 
поцр ка ли смо глад ни, дај нам нешто д-
изеде мо; – Уље же он у кава ну сав узру -
јан и при ча шта е било. 

уљо ља ти се уљо љам се св ‘напи ти се’. 
– Уљо љо се ко црна земља. 

уљо па ти се уљо пам се ‘испр ска ти се 
бла том’. – Ђе се тако уљо па до за врат, 
бла го баби? 

уљо ска ти (се) уљо скам (се) св ‘, упр -
ља ти се, ука ља ти се’. – Ова несна ђеца се 
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уљо ска ла до за-врат, морам све да им 
перем.  

уљу дан -дна -о ‘уре дан, чист’. – Тај 
ста рац је целог живо та бијо уљу дан и 
учти ван; в. пре о бу ка, про сто ти ња;  ║ 
уљуд но прил ‘чисто, сре ђе но’; в. азу ран. 

уљу ди ти уљу дим св ‘сре ди ти, дове -
сти у ред’. – Шћео би то д-уљу дим, ал не 
вре ди: ишчи ље ла сна га, једва гобе љам по 
авли ји; ~ се ‘доте ра ти се’. – Иди те се 
мено уљу ди, уми се, обри се, ене ти пре -
свла ке пре ко сто ли це, са-ће да нам бану 
гости. 

[ум] ума м об. уз изр. од-ума ‘одо ка, 
отпри ли ке’. – Ценим вако, док не-уме три -
мо, од-ума туј нак ти је пе-шес метара 
дрва; в. про це на; смет ну ти с ума ‘забо -
ра ви ти’. – Никад, бла го ђеду, не смет ни с 
ума да е оте то про кле то; пасти наум / 
пасти ном ‘сети ти се’; сићи с ума ‘поре -
ме ти ти паме ћу’. – Сишо весел ник с ума: 
сва ки-дан  иде путом и нешто раз го ва ра 
сам са собом; 

ума га њи ти -им св ‘ума за ти, упр ља ти; 
поква ри ти’. – Што си то тако ума га њи јо 
– да те пита човек. 

ума ка ти ума чем несв в. умо чи ти. 
умак ну ти умак нем св ‘уте ћи, побе ћи’. 

– Једва е ума ко доље низ јару гу кад је 
углед но оне зли ков це како с пушка ма иду 
вамо наши јем кућа ма; ║ ума ћи умак нем 
‘и с т о ’ . – Нису могли ума ћи пред ноли -
ком  силом  сами и мора до ше да се пре -
да ју. 

умал / ума ло прил ‘зама ло, без ма ло’. 
– Ја, беша ле, умал да забо ра вим шта шћа -
док да ти рек нем.  

ума ли ти ума лим св ‘сма њи ти, убла -
жи ти’. – Кад је умро наш весе ли отац, 
нисмо зна ли куди је уда ра мо гла вом, тек 
вамо кад је про шла четре сни ца и кад сe 
кол ко било ума ли ла жалос, дођо смо себе 
и поче смо се здо го ва ра ти како д-испу ни -
мо њего ве ама не те и д-обдр жи мо кућу. 

уме ра ва ти уме ра вам несв пре ма уме -
ри ти. – Он је знао од ока д-оце ни кол ко 
да посо ли месо, није моро д-уме ра ва со 
ника ким мери лом; ║ уме ри ти уме рим св 
‘тач но изме ри ти’. – Води рачун да уме -
риш тач но јел знаш како е каза но: како 
мериш, нако ће ти се мери ти. 

уме тан -тна -о ‘вешт, уме шан’. – Уме -
тан је за све: има злат не руке и оштар 
језик; в. уме шан. 

уме три ти -им св ‘исе ћи и сло жи ти 
метар дугач ка дрва’. – Пого ди јо Вла де да 
извр ши про ре ду шуме на Јели ци тако да 
е дужан да дрва искра ти на метар и сло -
жи у вигу ру метар висо ку, па кад му 
шумар тако уме тре на дрва пре ме ри и 
напла ти, онда може да иг ћера да про дае. 

уме шан -шна -о ‘који уме, има дара, 
вешт’. – Он ти је за мло го кое шта уме -
шан, иде му руке и да нао штри, и д-искуе, 
и д-ока ле ми, и д-уштр ои вепра и сто јада; 
в. уме тан. 

уми ва ти (се) уми вам се несв ‘пра ти 
руке, лице’; в. упр ска ти; ║ уми ти (се) 
уми јем (се) св пре ма уми ва ти (се). – Оде 
ђедо на бунар да с-уми је; ║ уми ва ње с гл 
им; в. чми чак. 

уми ве ћи -а -е ‘који слу жи за уми ва -
ње’; в. сапун. 

уми ља ва ти се уми ља вам се ‘мази ти 
се, при ви ја ти се уз неко га’. – Глам како 
се оно дје те, нек му Бог дад не живо та и 
здра вља, уми ља ва око ђеда и бабе ко јаг -
њен це неко.  

уми љат -а -о ‘љубак, уго дан, при ја -
тан’. – Зато што е уми љат зато га и воле 
сви, није тек нако каза но да уми ља то јаг -
ње дви је овце сиса. 

уми ну ти уми не св ‘посте пе но, лага но 
пре ста ти’ – Оће киша д-уми не, раз ве дра -
ва небо од Овча ра. – Целу бого вет ну ноћ 
ме зуб бољо, није ми дао ока скло пи ти, 
тек вамо после тре ћиг пјеваца мало уми -
ну, те спав нук мено; ║ уми њи ва ти уми -
њи ва(м) / уми њуе(м) несв пре ма уми ну -
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ти. – Ника ко ми овај зуб не-уми њи ва, 
изгле да ми да без кље шта нема спа са. 

уми ра ти уми рем несв в. умр је ти. 
уми ри ва ти уми ри вам / уми ру ем несв 

пре ма уми ри ти. – Коњи нешто оćе ти ли и 
моро иг је уми ри ва ти; ║ уми ри ти се уми -
рим се св ‘сми ри ти се, одах ну ти’. – Не 
могок ласно д-уми рим ђецу, бија гу узви -
јо ну ла.  

уми сли ти -им св ‘ство ри ти у мисли -
ма сли ку нечег што не посто ји’. – Он уми -
сли јо како е мло го паме тан, а не зна обо -
гу дви је; ║ уми шља ти уми шљам несв 
пре ма уми сли ти. – Он сасвим озбиљ но 
уми шља да му у томе што ради нема рав -
на, а нема никог да га пову че за нос и да 
га спу шти на-земљу. 

умје си ти умје сим св ‘уме си ти’. – 
Умје си сама, бла го мај ци, нема ниђе умје -
ше но и обе ше но. 

умло жи ти се умло жим(о) се св ‘умно -
жи ти се’. – Нека би Бог дао да нам се мла -
ден ци сло же, обо же и умло же. 

умље ти уми јем (не)св ‘уме ти’. – Ко 
уми је њему дви је, ко н-уми је нико му крив 
није. 

умље ти1 уме љем св ‘намле ти, самле -
ти’. – Јуче оће ро жито д-уме љем, а  ćутра 
идем да догнам бра шно.  

умље ти2 уми јем (не)св ‘уме ти, зна ти’. 
– Има злат не руке, што очи ма види уми је 
да начи ни, зато и има, јел ко уми је њему 
дви је. – Не вре ди ништа што е насле ди јо, 
није џабе каза но: имо па н-умо или немо 
па умо, исто ти се вата. – Боље не умље -
док, горе није могло (5: 118). 

умо кри ти се умо крим се св ‘извр ши -
ти малу нужду у оде ћу’. – Пре ва ри ла га 
коман да и умо кри јо се нође у учи јо ни ци, 
сре ћом нису ђаци пре ме ти ли, мло го би га 
зави тла ва ли. 

умор м 1. ‘замор, пре мо ре ност’. – Није 
спа во дви је ноћи па га сти го умор; 2. 
‘пред смрт ни тре ну ци, уми ра ње’. – Веле 
да е Крсти на на умо ру, па решик д-идем 

да е поćе тим, реда е, а и севап је, заслу -
жи ла е она. 

умо р ба ж ‘замор’. – Бога ми, дуга чак 
дан, кад би пред ноћ – сти же умо р ба. – 
Није од умо р бе могла ни каши ку д-узме 
у-руку 

умо чи ти умо чим св 1. ‘пото пи ти у 
теч ност’. – Умо чи мара ми цу у раки ју па 
му очи сти рани цу; 2. ‘ста ви ти хлеб у со’. 
– Доче ка ше нас са љебом и сољу, ми се 
пре кр сти смо, одло ми смо по зало гај, умо -
чи смо у со и на њину добро до шли цу 
узвра ти смо: боље ве нашли! ║ ума ка ти 
ума чем несв пре ма умо чи ти; в. моца.  

умр је ти умрем св ‘умре ти’. – Умр је 
весел ник, сун це те гри ја ло, сти го га умр -
ли час на Про ко пље; ║  уми ра ти уми рем 
несв пре ма умр је ти. – Уми ро дани ма, није 
ласно мого да се раз двои з-душом; ║ умр -

ли -а -о ‘који је умро’. – Наш умр ли друг 
Цве то е још ко деч кић сви ро у вру лу, а 
отац му Андри ја бијо тру бач; ~ час 
‘тешки тре ну так’. – Под они ем тере том 
што носи смо на леђи ма, нека ко издр жа -
смо до Пере та, ал кад би нави ше ка Лози, 
мешчи ни ко да е дошо умр ли час. 

умук ну ти умук нем св ‘ућу та ти, пре -
ки ну ти при ча ње‘. – Умук ну ше дуов ни ци 
вај ни, ал про збо ри народ пра во слав ни, да 
се збу де ко што Господ рече, из каме ња 
вера ће да тече (8: 36); ║ уму ћи умук нем 
св ‘и с т о ’ . – Пред њим није могло сва -
шта да се при ча: кад пре ćе че очи ма, моро 
си уму ћи. 

уна за ди ти уна за дим св ‘упро па сти ти’. 
– Откад му е отац умро, он је све уна за -
ди јо. 

уна ка ра ди ти се -ара дим се ‘нагр ди ти 
се, ружно се обу ћи’. – Ова омла ди на сад 
ко да се так ми чи ко ће горе да се уна ка -
ра ди, буди-бок-с-нама. 

уна крс прил ‘укр ште но’. – Кад сушиш 
даску, сло жиш је уна крс, један ред стра -
ном а дру ги уздуж, да стру ји ваздук. 
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уна пре ди ти уна пре дим св ‘побољ ша -
ти при ли ке, ста ње’. – Он уна пре ди јо има -
ње, сина му уна пре ди ли у вој сци, све им 
иде, вала Богу, руке.  

уне зве ри ти се уне зве рим се св ‘пре -
стра ви ти се,  пре не ра зи ти се, шоки ра ти 
се’. – Уне зве ри јо се па сав дрк ти од дер та 
и окре ће се на све стра не ко да га јури 
сплет ониг што се не поми њу. 

уне ре ди ти се уне ре дим се св ‘извр -
ши ти нужду у оде ћу’. – Немо ме ништа 
пита ти, уне ре ди јо се у сред Чач ка, сти -
сло га и није имо куд. 

унтру ци м мн ‘дугач ке мушке гаће’. – 
Дотр чи њен човек, нако у унтру ци ма, и 
виче: шта ти би те се дереш сабај ле? (7: 
118). 

унук уну ка м ‘сино вљев или кће рин 
син’; в. стар ке ља, теп ка ти, цек; ║ уну -
чић м дем хип. – Онај му уну чић бистар 
ко чела; в. напа бир чи ти; ║ уну чи на м пеј. 
– Она му уну чи на не ваља циган ске паре, 
тури јо се на ујче ви ну.  

уну ка ж ‘сино вље ва или кће ри на кћи’; 
в. декле мо ва ти; ║ уну чи ца ж дем хип; в. 
пер ли ја ти.  

уну тар њи -а -е ‘који се нала зи на уну -
тра шњој стра ни’. – У уну тар њем џепу од 
дола ме он носи јо стал но ико ни цу Све тог 
Нико ле. 

уну че -ета с ‘сино вље во и/ли кће ри но 
дете’; в. саби ра ти; ║ уну чен це -ета с дем 
хип; в. замо ту љак, кро шњав; ║ уну чад  ж 
зб; в. крста ча. 

уње ти уне сем св ‘уне ти’. – Кад уње -
ше меи та у кућу, жене поче ше да кука ју, 
ђеца пла чу, а и људ ма уда ри ше сузе. 

уобра жен ко с ‘човек убе ђен у сво ју 
изу зет ност’.  – Шта вели онај уобра жен -
ко, је л му и Јели ца до коље на? 

уобра зи ти се уобра зим се св ‘пона ша -
ти се над ме но’. – Уобра зио да је леп и 
паме тан па му сва ка ули ца тесна; ║ уобра -

жен  -а -о ‘над мен, уве рен у соп стве ну 
изу зет ност’. – Бија ше Зора уобра же на, а 

покој ни Деси мир вра го лас па е гле до да е 
ује де неким шала ма. 

уома прил ‘уско ро, одмах иза неког 
дога ђа ја’. – Умр је весе ли ђедо, а уома за 
њим оде и баба; в. пре сво и ти. 

уори ти уорим св ‘усит ни ти земљу, 
учи ни ти је орном, спрем ном за сетву’. – 
Бог ме си уори јо њиву, сва ка ти час, мош 
боси љак у њу да сијеш;  в. буси ка. 

упа јан ти ти -им св ‘учвр сти ти’; в. деш-
њак. 

упа ла ж ‘болест од које обо ле ва виме 
кра ве’. – Доби ла нам Цве ту ља упа лу и 
мора до смо д-иде мо за мар ве ног док то ра. 

упа ли ти упа лим св пре ма пали ти; в. 
пила дар ник; ~ се ‘поче ти тру ну ти због 
вла жно сти (о сену, пше ни ци)’; в. пре гр -
ну ти, раз ба ца ти.  

упам ти ти -им св ‘оста ти у сећа њу’. – 
Он је ђеда једва упам тио. – При ча ло се 
да така сара на није упам ће на у селу од 
пам ти вје ка. 

упа ну ти -ем св ‘упа сти’. – Игра ла се 
ђеца с пува ћом и он им упа не у бунар, те 
га баба нека ко с ковом на једви те јаде 
изва ди одо здор; ║ упа сти упа нем св 
‘и с т о ’ . – Упа шће му јал трун у око јал 
камен чић у опа нак; ║ упа да ти упа дам 
несв пре ма упа сти, упа ну ти. – Баби су 
упа да ла јаг њад у башчи цу, а Или ја обја -
снио да су шће ла да мири шу њено цвје -
ће; изр. ~ у-реч  ‘пре ки ну ти неког у гово -
ру’. – Немо да ми упа даш у реч, ја сам 
шућо кад си ти гово ри јо. 

упа ра ди ра ти -ади рам св ‘поре ђа ти 
се’. – Кад бид не у зара нак, упа ра ди ра ју 
се коса чи путом, па запје ва ју: косо моја, 
коси ла би сама / кад би мила на отко су 
била. 

упа ри ти (се) -им (се) св ‘усу ши ти (се), 
дехи дри ра ти’. – На овој вру ћин чи ни се 
упа ри ла папри ка, сва се сме жу ра ла.   

упа ри ти упа рим св ‘начи ни ти пар 
(коња, воло ва)’. – Упа ри ли Жар ко и Вла -
сти мир Ђура и Бато ра, па им тури ли 
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кићан ке и пра пор це, није има ло икса на 
који се за њима није окре но; ~ се ‘удру -
жи ти се, сло жи ти се’. – Упа ри ла се ова 
наша ђеца с оном њином, не раз два ја ју се 
пова здан.  

упа са ти се упа шем се ‘уву ћи кошу љу 
у пан та ло не’. – Упа ши се, бла го баби, да 
ти не назе бе трбу.  

упа со ва ти -уем св ‘наме сти ти, поде -
си ти’. – Кад угра ђу еш тишље рај, мора под 
либе ру да га упа су еш да би се вра та и 
про зо ри потље ваља но отва ра ли; в. либе ра. 

упе ри ти -им св ‘упра ви ти нешто на 
неко га’. – Кад је он упе ри јо пиштољ у 
њега, овај му сми ре но каже: пази да не 
про ма шиш и он, кад виђе да не може да 
г-упла ши, спу шти пиштољ. 

упе че ња чи ти -ења чи св ‘зазр ни ти, 
раз ви ти зрно да се куку руз може пећи’. – 
Упе че ња чи ло жито, не може бити боље, 
кад би Бог дао јед ну добру кишу, напу ни -
ли би и салаш и кал ка не. 

упи ја ти упи јам несв ‘при ма ти у себе, 
усва ја ти’. – Кад је нама ђедо гово ри јо, ми 
смо се пре тва ра ли у уво и упи ја ли сва ку 
њего ву реч. 

упи ли ти  -им  св ‘при вре ме но уко па -
ти сад ни це’; в. пило. 

упи ња ти се упи њем се несв ‘тру ди ти 
се, чини ти напор’.  – Упи ње се весел ник 
дан ноћ еда би ску ћи јо кол ко било; ║ упе -

ти се упнем се св ‘уло жи ти напор’. – Упо 
се ђедо да помо же, ал вели да е сна га 
ишчи ље ла.  

упи ца ни ти се упи ца ним се св ‘налиц -
ка ти се, обу ћи се све ча но’. – Шта си се 
то, Раден ко, упи ца ни јо, да ниси пошо неђе 
да питаш за ђевој ку? 

упи шан ко м ‘деча чић који није регу -
ли сао мокре ње у сну’. – Онај бабин упи -
шан ко још спа ва.  

упи ша ти се упи шам се ‘извр ши ти 
малу нужду у посте љу или оде ћу’. – Зна -
те ли ви ону ко ж-ђецом спа ва, упи шан 
устае. 

упи шу ља ж ‘жен ско чеља де од миља 
или пежо ра тив но’. – Дођи ко-баке, моја 
ćат ка упи шу љо. – Она упи шу ља горе на 
брду јопет се сва ди ла са све кро вом; ║  
упи шу љи ца ж дем од упи ши у ља. – Она 
мала упи шу љи ца још спа ва. 

упле те ни ца ж ‘руди ца којим се уве -
зу је кика’. – Ђевој чи ца ма су тура ли црве -
не упле те ни це спо ра ди уро ка. 

упли ћа ти се -ем се несв ‘меша ти се у 
туђа посла’. – Шта се, тако ти Бога, упли -
ћеш у њине ства ри, нек раде шта зна ју, 
немо, бре, свој љеб д-едеш а туђу бри гу 
да водиш. 

упље ска ти упљеска св ‘ута ба ти земљу 
и ство ри ти на њој поко ри цу (после јаког 
пљу ска)’; в. ско ру ши ти. 

упо ко ји ти се упо ко ји се св ‘умре ти’. 
– Напи са ли на умр ли ци:  Упо ко и јо се у 
Госпо ду, отац наш Све то лик, па ћемо 
моли тву за покој њего ве душе узно си ти 
на опе лу 29. маја у 12 сати у нашем дому. 

упо ло ва чи ти -ова чим св 1. ‘ура ди ти 
пола посла’. – Ма нисмо још ура ди ли, тек 
ако смо упо ло ва чи ли; 2. ‘поха ба ти ноше -
њем, упо тре бом’. – Тре ба да саши јеш сто -
е ће одје ло, то ти већ упо ло ва че но. – Јесте 
овај сако вац упо ло ва чен, ал може да те 
слу жи још сто годи на, нема му изде ра. 

упо ље прил ‘на спољ ној стра ни, напо -
љу’; в. гуза ња. 

упо ран -рна -о ‘истра јан, непо пу -
стљив, ста би лан’; в. јапи ја. 

упо сли ти упо слим св ‘запо сли ти, дати 
неком посао’. – Упо сли де ти ову ђецу на 
вре ме јел доко не руке ђаво упо сли. 

упра ви ти -им св ‘испра ви ти’; под би -
ја ти. 

упрег ну ти упрег нем св ‘ста ви ти на 
коње запре жну опре му’. – Упрег ни коње 
и иди те догнај ђете ли не сто ци; в. уами -
ти; ║ упре за ти упре жем несв пре ма упрег -
ну ти. – Пошо д-упре же коње, оће д-иде у 
Губе рев це; ║ упре ћи се упрег нем се св 
‘при хва ти ти се посла’. – Упре го сам ђецу 
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на вре ме и сад су, вала Богу, добри кућев -
ни ци и поте гал ци. 

упре ден чи ти -им св ‘усу ка ти коно -
пац, ланац на коли ма, да се сно по ви обез -
бе де да не испа да ју’. – Кад пре ко сно по -
ва пре ба ци мо коно пац, ми ондак с јед ним 
пар ма ком упре ден чи мо да добро при тег -
не сно по ве да гре дом од кле ца ња не поис -
па да ју. – Кад је коно пац добро упре ден -
чен, не може ни један сноп д-испа не. – 
Упре ден чи ли смо коно пац мушки, стое 
сно по ви на коли ма утег ну ти ко шиби ца; 
в. пре де нац. 

упре ма се прил ‘наспрам, пре ко пута’. 
– Кад су били упре ма се наши јег кућа, 
запје ва ше сва тов ски и поче ше да пуца ју 
из пран ги ја. 

упре по до би ти се -одо бим се св ‘укру -
ти ти се, поку ша ти се пред ста ви ти у лепом 
све тлу’. – Ништа горе нема но кад се пое -
ди не упре по до бе: реко би су све ти це, а 
вамо им сто ђаво ла вире. 

упр жи ти -им св ‘спре ми ти јело прже -
њем’. – Ајде, бла го баби, да руч киш, упр -
жи ла сам ти мла де ком пи ри ће. 

[упропастити] -опа стим св. – Немој -
де оном поште ном чове ку д-упро па стиш 
оно злат но жен ско дје те, ина че ми на-очи 
не изла зи, а ако имаш озбиљ не наме ре, 
жен-се! 

упр пи ти се -им се ‘ска ме ни ти се од 
стра ха, пре стра ви ти се’. – Кад су поче ле 
да тре ште гра на те поред нас, сви се упр -
пи смо, што јес, јес. 

упр ска ти упр скам св 1. ‘поква си ти’. 
– Кад се уми во, он упр ско пан то ло не и 
обу ћу,  ко  да  е мали; 2. ‘забр ља ти’. – И 
ђе гој га одве ду да пра ве пита ње за ђевој -
ку он,  кад нешто рек не, упр ска ко ћурак 
мот ку. 

упр ти ти -им св ‘нато ва ри ти, узе ти те-
рет’. – Упр ти јо он дје те у нару че, ко нека 
жени ца. 

упу ва ти се упу вам се св ‘нечуј но 
испу сти ти сто мач не гасо ве’. – Пун ауто -

бус, не мож да се дише, а он се упу во и 
ћути ко кур ва, мешто да е прд но ко човек 
па да зна мо ко е крив. 

упу ни ти -им св ‘под го ји ти, ухра ни ти’. 
– Вочи ћи му упу ње ни, ко сали ве ни; ║ упу -

ња ти упу њам несв пре ма упу ни ти. – Кад 
су упу ња ли пре ćек с пше ни цом, наи ђе 
одне кле ђедов испи сник, те паде пје вац 
за ручак. 

упу ти ти упу тим св ‘пока за ти неко ме 
пут’. – Упу ти јо сам ђецу, па се молим Богу 
да им бид не на помо ћи; ~ се ‘поћи некуд, 
запу ти ти се’. – Ондак ти се ми упу ти смо 
нави ше пре ко пла ни не; ║ упу ћи ва ти упу -
ћи вам / упу ћу ем несв пре ма упу ти ти. – 
Тре ба ђецу упу ћи ва ти на вре ме. 

упу шта ти упу штам несв пре ма упу -
шти ти. – Није се он мло го упу што ш 
њима у неке при че; ║ упу шти ти -им св 
‘пусти ти’. – Упу шти кра ве у ота ву, нек се 
добро навран да ју; изр. ~ вла гу ‘попи ти 
мало више’; ~ се ‘поче ти неки посао, упу -
сти ти се у неки поду хват’. – Немо да се 
упу шташ у те ства ри, то могу да раде 
иску сни људи, јел то е вели ки ризик. 

ура нак уран ка м ‘вре ме пред изла зак 
сун ца, рано уста ја ње’. – На уран ку се здо -
го во ри ше куди је ће д-иду. – Сва ке годи -
не се на Ђур ђев дан ишло на ура нак, потље 
ту љепо ту испо га ни ше па јој се о првом 
мају поче ше руга ти.  

ура ни ти -им св ‘добро пора ни ти’. – 
Боље лез те на вре ме па изу тра уран те и 
ува ти те дан за крај. – Што си то зору пре -
ва ри јо те ура ни јо при је зоре и дана бје -
ло га.  

ура ни ти ура ним св ‘ухра ни ти, уто ви -
ти сви ње (за кла ње)’. – Ура ни ли смо два 
добра вепра за поćек. 

ура ста ти ура стам несв ‘сма њи ва ти 
се’. – Кад човек ома то ри, он поч не д-ура -
ста. 

урва ти урвам св ‘сру ши ти, опу чи ти; 
наћи се на тере ну захва ће ном кли зи штем’. 
–Кад су лани биле оне вели ке кише, урва -
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ла се Радо ми ро ва њива у Пито ма ча ма; ║  
урва ње ‘кли за ње тере на’. – Кад се оне 
годи не оки ша, ону Тотр ко ву њиву урва -
ње одне се нани же у Јеврем ски поток 

урва ча ж ‘кли зи ште’. – Кад је оро оне 
урва че, Томи слав се пре вр не с трак то ром, 
ал се, вала Богу, није оса ка ти јо. 

урви не ж мн ‘врле тан и нера ван терен 
настао одро ни ма’. – Она мо, у Пито ма ча -
ма, ђе су оне Мили ће ви ћа урви не, опу чи -
јо се пут и не може да се про ђе с коли ма. 

урген та ж ‘сор та кром пи ра’. – Већи 
при нос дае урген та, што јес јес, ал над 
месе ча ром нема ком пи ра. 

урги ра ти урги рам несв ‘нава љи ва ти, 
упо р но пред ла га ти’. – Да л би шћео д-
урги раш код овиг у-општи ни да нам при -
по мог ну начи ни ти мено пута. 

уре ди ти уре дим св ‘напра ви ти ред’. – 
Уре ди, ћеро, кућу, доћи ће нам гости; в. 
чекле и са ти, уђе ре зи ти, доће ра ти. 

уре ђа ти -ам несв ‘про ре ди ти, ређе 
ради ти нешто’. – Нешто си ми уре ђо, нема 
те да банеш вуди је одав но. 

уре ћи урек нем / уре чем св ‘опчи ни ти, 
баци ти уро ке на неко га’. – Да л ме ко уре -
че, да л згре шик нешто Богу, не знам, ал 
до чег се гој дова тим – неће па неће, ко 
ме клео, није дан гу би јо.  

урје зан -зна -о а. ‘оштар’. – Еве ти 
мое ćеки ре, урје зна е само тако; б. ‘енер -
ги чан’. – Иć, Саво ти је урје зан ко брит ка 
сабља.  

урла ти -ам несв ‘дре ча ти, над ви ки ва -
ти се’. – Поче ше оне буда ле урла ти ко да 
су побје шње ли. 

урне бес м ‘гра ја, ври ска, гала ма’. – То 
није било весе ље но урне бес, није се зна -
ло ко пије ко пла ћа. 

урне бе са ти -ебе сам несв ‘ври шта ти, 
гала ми ти’. – Сми р де ђецу да не-урне бе -
са ју, ништа не чуем шта човек збо ри. 

урни са ти -шем св ‘уни шти ти, рас ту -
ри ти, разо ри ти’. – Вели ђедо како чети ри 
ства ри могу д-урни шу чове ка: рђа ва 

земља, зла жена, лош пород и нео д зно ен 
капи тал. 

уро ди ти уро ди св ‘доне ти  плод, дати 
резул тат’. – Тај мло го љет ни труд и упор -
нос су уро ди ли пло дом.  

уро ди ца ж ‘зрне вље коро ва у нео вр -
ше ном житу’. – Не мош ласно д-иско ре -
ниш уро ди цу. 

урок м ‘пра зно ве ри ца да хва ље ње не-
чег или завист доно си несре ћу’. – Кад је 
нас, ђецу, неко вали јо, како смо добри, 
глед ни и тако то, баба би му ома скре са -
ла: лук ти у-очи или ете ти га гов но на 
носу; изр. Не било ти уро ка. 

уро кљив уро кљи ва -о ‘који може уре -
ћи, наба ци ти чини, ома ђи ја ти’. – Скло ни 
дје те, еве оне уро кљи ве бак су шчи не: кад 
поглед не дје те, пре ври шти целу ноћ. 

уро ља ти се уро љам се св ‘напи ти се’. 
– Уро ља ли се ко сто ка. 

уро ти ти се уро ти се св ‘заве ри ти се 
потај но про тив неко га, уче ство ва ти у заве -
ри’. – Немо мене поми ња ти, тако ти Бога, 
ина ко се све уро ти ло про ти ву мене; в. 
испли ва ти, сичан. 

уру ши ти уру шим св ‘раз ру ши ти, сру -
ши ти’. – Поче смо да под зи ђу е мо оба лу, 
љуљ ну про ва ла обла ка и све нам оно уру -
ши, а ђедо вели: зид руши вла га, а чове ка 
бри га. 

усак ну ти усакне[м] св ‘усах ну ти’. – 
Усак ну љетос бунар па смо носи ли воду 
чак од Бре ста. 

уса мо прил ‘без пар ни ка (о запре зи)’. 
– Вла сти мир вато коња уса мо, а пође кад 
пари јо са Жар ком. 

усек ну ти се усек нем се св в. осек ну -
ти се. – Еве ти мара ми ца па се усек ни. 

уси ђе ли ца ж в. сиђе ли ца. – Она Рат -
ко ва ћер него ва ла мај ку која јој бија ше 
осам годи на непо крет на и про ђе вре ме, 
оста кадар уси ђе ли ца, а нема јој равне, 
спо соб на по све. 

уси ја ти уси јам св ‘загре ја ти до уси ја -
ња’. – Тури јо течо кукач у ватру па кад се 

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 631



уси јо, он запр жи јо раки ју; изр. уси ја на 
глав чи на ‘твр до глав, фана тик, зане се њак’. 
– Иди пешке у Дра га че во те загри таба не 
и ола ди ту уси ја ну глав чи ну – казо му 
Дејан зато што није при ми јо кри ти ку. 

уси нак усин ка м ‘усво је ник, поси нак’. 
– Бран ко ти је Јездов уси нак; в. уси ни ти. 

уси ни ти уси ним св ‘усво ји ти мушко 
дете’. – Кад су Јездо и Дарин ка нашли 
напу ште но дје те у бол ни ци, они га узму 
и уси не. 

уси ри ти уси рим св ‘завр ши ти посту -
пак сире ња’. – Кад скај ма чи мо млје ко, ми 
га под мла чи мо, тури мо мају и уси ри мо.  

уси ти ти се / уси ће ти се уси ти се св 
‘узре ти одста ја ва њем, ско ро до фазе тру -
ље ња’. – Има пође ко ја воћ ка коју не мош 
д-едеш док се не уси ти или угми ли, ко 
што е оско ру ша, кан та ру ша, кожа ра, 
мушму ла. – Уси ће ла се кру шка и слат ка 
ко мед:; в. кан та ру ша. 

уски сну ти уски сне св ‘поди ћи се, 
нара сти, фер мен ти ра ти’. – Кад ти уски -
сне тје сто, ти ондак додај кај ма ка, јај ци и 
млје ка и тури у-шпо рет да се запе че. 

уско ла ти се уско лам се св ‘узне ми ре -
но шета ти’. – Уско ло се Вујо по авли ји, 
ко да му нису му све овце на бро ју, бије 
се с паме ћу шта да ради.  

уско ле ба ти се -ам се св ‘поко ле ба ти 
се’. – Све би ласно, док не при ђе тај дан, 
ондак се уско ле ба ше и попи шма ни ше. 

уско пи шти ти се -им се св ‘устре ми -
ти се, заи на ти ти се, задре ти, твр до гла во 
оста ти при свом ста ву’. – Уско пи шти јо 
се неке јаде, не мош да му дока жеш 
ништа, само ћера по свом. 

ускр чи ти ускр чим св ‘очи сти ти њиву, 
поку пи ти каме ње, посе ћи жбу ње’. – Сво 
им има ње ускр че но и загра ђе но, види се 
да су уста о ци и дома ћи ни људи. 

уску пи ти уску пим св ‘ску пи ти, сабра -
ти’. – Идте те мено уску пи те она дрва на 
гоми лу. 

услу жи ти услу жим св ‘послу жи ти’. – 
И туј нак ти они мене услу жи ше све ред -
но, ко кума. 

усме ри ти усме рим св ‘упо р но гле да -
ти у јед но’. – Усме ри јо поглед у Мару и 
не-треп ће.   

усну ти -им св ‘упо ко ји ти се’. – Бог да 
про сти душу свим нашим пре ци ма усну -
лим у Госпо ду. 

усо ли ти усо лим св ‘посо ли ти’. – Вод -
те рачу на, добро усол те месо да не бид не 
лањ ска посла кад сте ома ли ли соли, па да 
баци мо керад ма; в. гужњак. 

успа ли ти се успа лим се св ‘загре ја ти 
се за нешто’. – Не зна се да л се горе успа -
ли јо за оном Ђуки ном ћер ком ил за оном 
мотор чи ном. 

успа ра ж ‘вре ли на, жега’. – Уда ри ла 
успа ра, не мош ласно д-изи ђеш из лада. 

успо рит -а -о ‘који води уз брдо, 
стрм’; в. заве три на. 

[усправан] -вна -о. – Ко да е слјеп: он 
не  види да му колац није успра ван; ║ 
усправ но прил; в. бљуц ну ти, волуј ски, 
вре ћа.  

успра ви ти -им св ‘поста ви ти у вер ти -
ка лан поло жај’; в. клец ну ти, поган. 

успро зо ри ти се -озо рим се ‘упла ши -
ти се, пре стра ши ти се’. – Све су комен -
ди ја ли и шала ка ли се док не наи ђо ше спо -
ред Вука ди но ве воде ни це ђе се, како веле, 
при ви ђа, туј нак ушу ће ше, ува ти иг зорт, 
бија гу се згод но успро зо ри ли; в. дре ка -
вац. 

успут прил ‘путем, током пута’. – Ус-
пут се сустиг не пови ше њиг п-онда сви 
нако зај но иду, раз го ва ра ју и комен ди ја -
ју; ║ успут но прил ‘исто’. – Свра ти кат 
по[ђе]ш у-Бањи цу, то ти је успут но.  

усре ћа ва ти -ећа вам несв ‘доно си ти 
радост, сре ћу’. – Не вре ди никог назор 
усре ћа ва ти, шта-ш ти њему кад га сре ћа 
гле да, а ђаво му не да; ║ усре ћи ти се усре -
ћим се св ‘обра до ва ти се, бити сре ћан’. – 
Он ти је имо више сре ће но паме ти, и он 
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ти је при мер да е боље бити сре ћан но бо-
гат, и да ти мош неком ста ти на-пут, ал не 
мош на сре ћу, нит мош неког назор усре -
ћи ти. 

уста ви ти уста вим св ‘зау ста ви ти, обу -
зда ти’. – Он ста де на-сред пута, ува ти 
коња за узду и уста ви га. 

уста но ви ти се -ано вим се св ‘наста -
ни ти се’. – Ника ко да се уста но ви ко чо-
век, но час вој на час ној на. 

уста оц м ‘вре дан, мар љив, пред у зи -
мљив човек’. – Бијо е уста оц каког мај ка 
није још одга и ла, тај је осва ња во и омрк -
ња во на њиви. – Он је уста оц, нема га у 
три села, тај не стае ко вода, чела му није 
рав на. 

усте за ти се усте жем св ‘сне би ва ти се, 
устру ча ва ти се’. – Ја се мало ко усте зак, 
па напо шљет ку при ста док. 

усто ка ж ‘ветар који дува са источ не 
стра не’. – Бога ми уда ри усто ка и изо ба -
љи ва ми некол ко рого џа ђете ли не. 

устре ба ти -а св ‘затре ба ти’. – Никад 
се не зна кад ће ти ко устре ба ти, зато ни-
кад не затва рај вра та зад њи цом. 

устре ла ж ‘боло ви од којих се тело 
уко чи, враџ би на’. – Нико не зна шта му е, 
мора да е нека устре ла.  

устре ли ти устре лим св ‘пого ди ти 
стре лом или неким оруж јем’. – Узо неку 
вазду шну пушку и устре ли јо ђетли ћа, 
моро сам да га изу да рам да то више никад 
не учи ни. 

устру га ти -ужем св пре ма стру га ти. 
– Уструже се или исте ше кар ма на рогу и 
он налег не на под ро жња чу. 

устру чи ти се -им се св ‘уве сти се у 
ред, сми ри ти се’; в. пре би ти. 

устр ча ти -им св ‘иза ћи трче ћи уз 
брдо’. – Кад је чуо шта вели, иско ши и 
пове за воло ве, сју ри се у-поток и устр ча 
нави ше уз Орни цу ко да га ветар носи. 

устук ну ти устук нем св ‘пову ћи се, 
попу сти ти’. – Кад виђе да е твр до, он 
устук ну.  

усту ма ра ти се -арам се св ‘ићи тамо 
ова мо’. – Шта си се усту ма ро, ко да ћеш 
да сне сеш јај це? 

усту ри ти -им св ‘пре ба ци ти’. – Учи јо 
ме ђедо д-усту рим повод њи ке око завор -
ња. – Дра ги ша ти усту ри воло ви ма повод -
њи ке горе око завор ња, при ви винт и оде. 

усуд усу да с ‘суд би на, удес’. – Шта 
ћемо, таки нам усуд, из ове се коже у-дру -
гу не може. 

усу ка ти (се) усу чем  (се) св ‘изу ви ја -
ти, упре сти’. – Видиш како е јуни ца усу -
ка ла повод њик, могла е се уда ви ти; ~ се 
‘омр ша ти, ослабити` . – Усу ко се Родо -
љуб после апе ра ци је, ни онај човек ни 
помо зи Боже. – Нешто се мло го усу ко, 
кос и кожа;  ║ усу ки ва ти усу ку ем несв 1. 
‘намо та ва ти, упре да ти’. – Усу чи некол ко 
стру ка те узи це и онда неће моћи да се 
пре ки не; 2. ‘хода ти иза зов но њишу ћи 
боко ви ма, врц ка ти’. – Усу куе зад њи цом 
кад иде, ко пли ска. 

усу ли ти се усу лим се св ‘одлу чи ти се, 
усу ди ти се’. – Ја му кам: поч ни да зидаш 
кућу, јел што гој човек поч не оно и довр -
ши, а он се неке јаде сти со, ника ко да се 
усу ли.  

уćев м ‘усев’. – Поње ли уćе ви на-
љепо ту, дако би Бог дао да дођу до руке. 

ута ба ти -ам св ‘уга зи ти, пота ба ти’. – 
Ута ба ли ђаци путић пре ко њива, куди је 
им је нај бли же. 

ута ља ти ута љам несв ‘пре ста ја ти, зау -
ста вља ти се’. – Ан је уто ли јо жеђ, почо е 
опет да меље ко воде ни ца и није ута љо 
до куће; ║ уто ли ти / уто ље ти уто лим св  
пре ма ута ља ти. – Вала Богу те уто ље 
киша да може да с-уиђе у њиву. – Кад су 
нас Шва бу ри не заро би ле, потр па ју нас у 
воз, бија смо глад ни ко пашчад, сре ћом 
неком ста не воз поред неког тек про цве -
та лог багре ња, те ти ми дова ти смо оно 
багре но во цвје ће те уто ли смо глад мено. 
– И ми ти завр ља смо и цели дан лута смо 
по пла ни ни, наи ђо смо на пото ча њак те 
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уто ли смо жеђ, ал нема до смо ш чим д-уто -
ли мо глад; ║ уто ље ва ти уто ље вам несв 
пре ма ута ља ти. – Ова несна ђеца не уто -
ље ва ју пова здан, само укћу и лар ма ју. – 
Цео бого вет ни дан само при ча, меље ко 
воде ни ца, ника ко не уто ље ва. – Тај не уто -
ље ва мину та јед ног, само тан др ља ко 
воде ни ца по цели бого вет ни дан. 

утам ни чи ти -им св ‘ухап си ти, сме -
сти ти у там ни цу’. – Кад је Оле бијо утам -
ни чен, тамо су, каже, кри шом пје ву ши ли: 
рани, мај ко, сина од мале на, там ни ца е 
туга пре го ле ма. 

ута на чи ти -им св ‘дого во ри ти се 
детаљ но’. – Ђедо е гово ри јо да на дну 
њиве, а то зна чи на почет ку сва ког посла, 
тре ба ута на чи ти сва ку сит ни цу да касни -
је не би дошло до каке замер ке. 

ута ња ти ута ња несв ‘тону ти’; в. кал -
др ми ти. 

ута њи ти ута њим св ‘оси ро ма ши ти’. – 
Бог ме наи ђо ше поо скуд не годи не, уда ри -
ше суше, јад ни тата се раз бо ље, бол нич -
ки тро шко ви бија гу вели ки, те ти ми згод -
но ута њи смо. 

утва ж ‘пат ка’. – Има шаре на, а има и 
зла то кри ла утва; ~ зла то кри ла ‘пти ца из 
реда пата ка’. – Знаш како е про шо вези -
ров соко кад је шћео д-отме Мар ков улов, 
утву зла то кри лу. 

уте ћи утек нем / уте чем св ‘побе ћи’. – 
Он  ти  је уте ко брже-боље чим је загу -
сти ло. 

утик ну ти утик нем св ‘ућу та ти, уму -
ћи, ути ша ти се, утих ну ти’. – При чо е на 
сав глас и јуна чи јо се све док није виђо 
да му е зад њи ца у опа сно сти, а онда е 
утик но ко зали вен. 

ути ша ти се ути шам се св ‘спла сну ти, 
јења ти, учи ни ти нешто мањим’. – Кад су 
поче ли да кажња ва ју, ондак су се ути ша -
ли  они  што  су  били  нај гла сни ји; в. ми-
ну ти. 

утка ти уткам / уткем св ‘угра ди ти 
потку у тка ње’. – Утка ла сам сав балук, 

није оста ло за јед ну пре грш, стра о ва ла 
сам да ми не зап не. 

утом прил ‘одјед ном’. – Тако ми ćеди -
мо поред лам пе ка, пијуц ка мо и раз го ва -
ра мо, утом бану Сава и поче да нам при -
ча како е награ бу си јо оно мад код Гиши не 
шећер ли је. 

уто ра ж ‘жљеб на дуга ма буре та или 
каце у који се угла вљу је дан це’. – Он кад 
начи ни уто ру, туј кап д-изи ђе не може (в. 
16/5, стр. 56). 

уто р ник м ‘уто рак’; в. поне дјо ник, 
реда ра.  

уто чи ти уто чим св ‘нато чи ти’. – Уто -
чи у поки њу раки је а у бокал вина, д-има -
мо ш чим да послу жи мо људе. 

утра пи ти -им св 1. ‘ускла ди шти ти 
повр ће у трап’. – Ове годи не смо утра пи -
ли и ком пи ре и јабу ке, нису могли да ста -
ну у подрум; 2. ‘ува ли ти неком нешто 
сум њи вог ква ли те та’. – Води рачун да ти 
не утрапe нешто баја то. 

утр жан -а -о ‘вре дан’. – Кад ти ја 
ка(же)м да е момак честит и утр жан, бид -
ни сигур на да е пра ва при ли ка. 

утри на ж ‘тле на коме је попа се на тра -
ва’. – А нави ше пре ма Тор ла ку запа сле 
овце утри не на кои ма се чоба ни игра ју 
кењаца, пиљака, кли са и кое че га.  

утр је ти утрем ‘про га зи ти, про пу ти -
ти’. – Иди нуди је попре ко, згод но е утр -
вен путић, туда про ла зе ђаци сва ки дан. – 
Ондак ти је народ ишо попре ко пре ко 
лива да и вот ња ка па су сву ку ди је биле 
утр ве не ста зе ко да си бре зо вом метлом 
про бри со; ~ се 1. ‘уни шти ти, затре ти, пре -
ста ти гаји ти; иско ре ни ти се, неста ти’. – 
Откад ови ђаво ли завла да ше, утр је ше се 
и  вот ња ци, и њиве и сто ка, опу шће село 
диби дуз. – Види те ли да ћемо да се утре -
мо, дале ко било, шта чека те више, што се 
не жени те; 2. ‘при вик ну ти се на вели ке 
физич ке напо ре’. – Сва ки дан он коси па 
е утр вен, може коњу реп д-ишчу па; ║ утрт 
утр та -о ‘уга жен, ута бан (пут)’. – Ласно е 
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ићи утр тим путом, него бид ни јунак па 
сам сми сли шта и како и куди је кад нема 
пута; в. горе и утр вен путић, утр ве на 
ста за. 

утр ља ва ти утр ља вам несв пре ма утр -
ља ти. – Утр ља ва ла она неке масти, ал 
није помо гло, боли; ║ утр ља ти -ам св пре -
ма трља ти; в. тишња. 

утр ни ти се утр ним се св ‘нага зи ти на 
трн’. – Кад је пре ла зи јо пре ко врзи не, утр -
ни јо се, једва е дошо до-куће; в. рама ти. 

утр ну ти утр нем св ‘пре пла ши ти се, 
оду зе ти се, уко чи ти се од стра ха’. – Кад 
је у глу во доба ноћи про ла зи јо спо ред-
гро бља бијо е утр но и пре цр ко начи сто. 

утро[ј]ити утро им св ‘упре сти тро -
стру ку жицу’. – Узми, ћеро, дру жли цу и 
с ова три клуп че та утрој жице у јед ну.  

утро ња ти се утро њам се св ‘пре па сти 
се, ска ме ни ти се од стра ха’. –  Шта си се 
утро њо, серо ња један, ђе ти је мушкос. 

утро ши ти утро шим св 1. ‘потро ши -
ти’. – Утро ши ли смо тешки цимент у цо-
клу; 2. ‘усит ни ти, удро би ти хлеб у неко 
вари во’. – Утро ши ову муру зни цу у млје -
ко па вече рај, бла го баби. 

уту ви ти -им св ‘упам ти ти, схва ти ти’. 
– Није мого д-уту ви табли цу мло же ња, па 
да га дереш. 

уту ли ти уту лим св ‘уга си ти’. – Стал -
но при чам ђеци кад пођу неђе и кућа оста -
не сама д-уту ле свје ћу ил лам пу ако гори, 
да уту ле ватру, јел ђаво не оре и не копа 
но сми шља како неко зло д-учи ни. 

уту ца ва ти уту ца вам несв ‘кастри ра -
ти’. – Вепр о ве нам почи шћо Милић, а 
овно ве и бико ве уту ца во Вељо; ║ уту ца -
ти -ам св пре ма уту ца ва ти. – Питај Веља 
кад мож да дође да нам уту ца ова три 
овни ћа.   

ућ узв ‘за вабље ње сви ња’. – Цк-цк-
цк-ућ! в. и Цк-цк-цк-ић! 

ућа ри ти ућа рим св ‘зара ди ти, има ти 
корист’. – Бог ме је он згод но ове годи не 
ућа ри јо кири џи ја ју ћи с лам пе ком. 

уће ра ти уће рам св ‘уте ра ти, нагна ти’. 
– Уће рај овце у тор, па ајде да ручаш. – 
Уће ро му стра у кости. 

ућер ти ти -им св ‘укр сти ти брв на уре -
зи ва њем јед ног у дру го до пола на угло -
ви ма’. – Над њим није било мај сто ра кои 
је тако умљо д-уће р ти брв на. 

ућу та ти ућу тим св ‘пре ста ти гово ри -
ти’. – Ућу ти већ јед ном, ако Бога знаш, 
немој ми више жво ца ти; ║ ућут ка ти ућут -
кам св ‘неко га зау ста ви ти у раз го во ру’. – 
Ућут кај де, Зор ка, ту ђецу, не чуем шта 
при ча; ║ ућут ки ва ти ућут ки вам / ућут -
ку ем несв ‘тра жи ти од неко га да пре ки не 
с при чом, да ућу ти’. – Није он био мло го 
прич љив, али си му жену моро д-ућут ки -
ваш. 

уца кли ти уца клим св 1. ‘засја ти очи -
ма од узбу ђе ња’. – Уда ри ла му румен у 
обра зе, очи му уца кли ле, а глас му подрк -
та ва; 2. ‘засве тле ти’. – Нами но Месец 
изнад Ивов ца, звје зде уца кли ле, пуни се 
авли ја, заćео народ око оне гоми ле жита 
и коми ша, а ми, ђеца, одгр ће мо шаши ну, 
слу жи мо раки ју и слу ша мо како они 
комен ди ја ју (5: 137); в. синој. 

уцве та ти уцве та св ‘рас цве та ти се’. – 
Вамо тра ва, тамо уцве та ло цвје ће, челе 
зуе, тице цвр ку ћу, мили на јед на; в. бего -
ни ја, кре зен те ма. 

уцвје ли ти уцвје лим св ‘ража ло сти ти, 
нане ти бол’. – Знаш како е каза но: тешко 
оном ко уцвје ли сиро ту или удо ви цу. – Ко 
е уцвје ли јо ово дје те те воли ко пла че? 

уцвр ца ти се уцвр цам се св ‘пре па сти 
се’.– Шта сте се уцвр ца ли, про ћи ће њино, 
про шло е и гориг. 

уча сти ти  уча стим св ‘уго сти ти, поча -
сти ти’. – Кад сам уишо у њину кућу, уча -
сти ли ме, реко би сам им род рође ни; в. 
мрсак. 

уча ти учи несв ‘хуча ти’. – Ан је почо 
нако да учи облак, знао сам да ће да пане 
град. 
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учен -а -о ‘шко ло ван’. – Добро, бре, 
док то ре, ти си учен човек, кажи ми шта 
ми ваља чини ти. 

уче тво ри ти уче тво рим св ‘упрег ну ти 
два пара воло ва да би се пре ву као тежи 
терет’. – Кад смо вукли спо мен ђеду Радо -
са ву по оним локва ма, мора ли смо д-уче -
тво ри мо воло ве. 

уче твр ти ти уче твр тим св 1. ‘оте са ти 
из обла у четврт ку’. – Кад Радој ле смо та 
бра дву, он оне обло ва ке уче твр ти очас по-
сла; 2. ‘уго ји ти се, оде бља ти’. – Она моја 
бив ша газда ри ца се сва уче твр ти ла, шира 
но дуља, што вика ли: лак ше је пре ско чи -
ти но оби ћи. 

учи ље ти учи лим св ‘ишчи ле ти, омр -
ша ви ти, ископ не ти’. – Учи ље ла весе ла 
Коса ра, кос и кожа. 

учи ни ти учи ним св ‘наба ци ти чини, 
зама ђи ја ти’. – Нешто јој учи ње но кра ва -
ма те нема млје ка ни да штрц не. 

учи ни ти учи ним св 1. ‘иза ћи у сусрет 
неком, помо ћи’. – Учи ни ми љубав, син -
ко, дотр кај ми жишку у маши ца ма да при -
пу шим; 2. ‘при чи ни ти се, учи ни ти се’. – 
Очи ју ти зви зну ли ти ил се мене учи ње. 

учи те љац -љца м ‘ђак учи тељ ске шко -
ле’. – Кад је бијо учи те љац, ишо на скур -
зи ју на Косо во и од ондак стал но при ча о 
Кне же вој кле тви, која е тамо укле са на у 
камен.   

учи ти -им несв а. ‘сти ца ти зна ње или 
вешти ну’. –  Оти шо д-учи занат; – Човек 
се учи док је жив и јопет недо у чен умре; 
б. ‘учи ти неког’. – Нашо он д-учи оца како 
се пра ве ђеца. 

учка ж ‘гра ја, гала ма’. – Чуе се учка 
доље код задру ге, иску пља се народ на 
игран ку. 

учкур м ‘врп ца за вези ва ње гаћа’. – 
Кад је поср ко ону моцу без-љеба, прог на -
ло га напо ље, једва е сти го д-одр је ши уч-
кур. 

учла ни ти се -им се св ‘поста ти члан 
неке орга ни за ци је’. – Још ако те учла не у 

пар ти ју, на коњу си, ома мањи наме ти, 
мош и слу жбу држав ну да доби јеш.  

учма лос -сти ж ‘мртви ло, замр лост’. 
– Завла да ла нека учма лос, нико бре да се 
насми је, да запје ва, ко да смо, Боже про -
сти, на даћи. 

учма ти учмем / учмам св ‘замре ти, 
запу сте ти’. – Нема ода нас сеља ка ништа, 
куд гој се окре неш, све учма ло, ни сто ке, 
ни наро да, ни вот ња ка, ни вино гра да, да-
бок-сачу вај; ║ учмо учма ла -о ‘офу цан, 
неу ре дан’. – Не знам шта би оном чове ку, 
иде сав рђо сан и учмо. 

учти ван -вна -о ‘учтив, при сто јан’. – 
То е мло го учти ван мла дић од чести та 
рода и коље на. 

учтив нос -сти ж ‘при стој ност, учти -
вост’. – У њиној кући је одвај кад била 
учтив нос, знао се ред и поре дак. 

уџе ри ца ж ‘скром на и сиро ма шна ста -
ра кућа’. – Ма боље ти је живље ти у оној 
уџе ри ци ко чоек, но у дво р цу ђе је пако -
шти ња и несло га.  

уше пр тља ти -ам св а. ‘ура ди ти нешто 
непро ми шље но’; в. јамац; б. ‘избр бља ти, 
нехо тич но откри ти неку тај ну’; в. брзак.  

уши ну ти -ем св ‘про ти сну ти, уко чи -
ти у леђи ма’. – Уши ну ло га у леђа, није 
мого д-уста не јутр ос. 

уши ти уши јем св ‘заши ти, при ши ти’. 
– Уши дер ми овај дуг мић што ми отпа де.  

уши ћа ри ти уши ћа рим св ‘сте ћи не-
што, око ри сти ти се’. – Згод но е он уши -
ћа ри јо то што е оби ла зи јо теча, цјеп но му 
дрва и пома го кое шта, а он му пре пи со 
Луку. 

ушка ж в. вашка. – При чо ђедо како 
су у вој сци опљу ну ли масти ља ву олов ку 
и обо и ли ушку и чудом се чуди ли кол ко е 
пре шла за ноћ с вој ни ка на вој ни ка, па 
смо зато, вели, одје ла пари ли; ║ ушљив 
ушљи ва -о ‘који има ушке’. – Нашо онај 
ушљи ви Ради ша да ми соли памет, а н-
уми је ко човек да с-изми је.  
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ушље ма ти се ушље мам се св ‘уна ка -
зи ти се пре те ра ним пићем’. – Ушље мо се 
несре ћа, није мого д-оде кући но пао у 
јен дек и туј нак назе бо. 

ушљо ка ти се ушљо кам се ‘опи ти се, 
нало ка ти се’. – Ушљо ко се после тре ће 
чаше и не тре ба га пита ти коли ко иг је 
још попи јо.  

ушник -ика м ‘део алат ке у који се 
угла вљу је држа ли ца’. – Про бај да раз би -
јеш ту буси ку ушни ком (в. 15/2, стр. 53). 

ушпа ра ти ушпа рам св ‘уште де ти, 
сачу ва ти’. – Ушпа ро он из њего ве сиро -
ти ње и дао при лог да се напи ше јед на ико -
на у-цркви. 

ушпи но ва ти -уем св ‘ску ва ти густ си-
руп са доста шеће ра и што мање воде’. – 
Ушпи нуј шећер п-онда додај ора са и 
напра ви мено кола чи ћа ђеци. 

уштап м ‘пун месец’; в. мена. 
ушта пи ти се ушта пим се св ‘укру ти -

ти се од седе ња или дугог ста ја ња’. – 
Ушта пи ше ми се, ђецо, ноге од воли ког 
сто ја ња.  

ушти пак -пка м ‘пеци во од диза ног 
теста које се пржи’. – Неш ми веро ва ти 
да и потље седам де сет годи на ко да још 
оćе ћам мирис они јег баби ниг ушти па ка 

што нам је пође кои пут пржи ла. –  Ко о 
чему, баба о уштип ци ма. 

уштрб м само у изр на ~ ‘на ште ту, на 
нечи ји рачун’. – Он јесте купи јо згод ну 
пар це лу, ал на уштрб целе куће, бог ме смо 
сви оćе ти ли ту купо ви ну док није све 
испла ће но. 

уштро и ти уштр о им св ‘кастри ра ти, 
ушко пи ти’. – Наи ђе Милић Јери нић те 
нам уштр ои вепри ће; в. кастри ра ти. 

уштук ну ти уштук нем св ‘ишча ши ти’. 
– Уштук но у ногу и док га нису оће ра ли 
код Мило ја Баби ћа у-Вичу да му наме -
шти, није мого сто пе. 

ушу ња ти се -ам се св ‘ући кра дом’. – 
Кад се смр кло, он се пола ко ушу ња у кућу, 
нико није ни пре ме ти јо. 

ушур м ‘накна да за неке услу ге, ујам’. 
– Док није било мли но ва, они кои су има -
ли воде ни це има ли су лепу вај ди цу од 
ушу ра. 

ушу ће ти ушу тим св ‘ућу та ти се’. – 
Што си се ти, сре ћо баби на, ушу ће ла? 

ушу шка ва ти -ушка вам несв пре ма 
ушу шка ти; в. кади ва; ║ ушу шка ти -ам св 
‘добро уто пли ти’. – Кад ђеца зими пол је -
жу, ја иг добро ушу шкам у поња ве да не 
назе бу кад се у ноћ исту ли ватра.
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фебро -а м ‘фебру ар; жесток мраз’; в. 
ота њи ти. 

фуј!  ‘узвик при гађе њу’. – Фуј, сто ко 
јед на без репа. 

фук са  ж ‘жена непро бир љи ва у избо -
ру мушка ра ца’. – Пушти ону фук су, ку-
мим те Богом, њу није само онај што е 
жури јо на воз. 

фулар -ара м ‘лака, танка, мекана, 
углавном обојена тканина која се про-
изводи од сирове свиле путем кувања.` – 
Изве зла е ђеве ри ма по мара ми цу од фула -
ра. – Мара ми ца од бела фула ра / кога 
чекаш, миле, крај буна ра / Чекам тебе, да 
на воду дођеш / да те питам да за мене 
пођеш.

Ф



цакли ти се -и се ‘сија ти’. – Кад 
изглан ца мо наме штај памуч ном крпом и 
очи сти мо про зо ре раки ја ном ста ром груд -
ња чом, све се цакли ко-но огле да ло. 

цак ну ти цак не св ‘сети ти се у тре нут -
ку, схва ти ти’. – Шта ти је то? пита муште -
ри ја про дав ца на пија цу. – Ćеме од јабу -
ке. – A што ти је тако папре но ску по? – 
Kад пој деш пет ови јег ćемен ки, има да ти 
цак ну кли ке ри ко син ге ри ца, мош за док -
то ра д-учиш. И паза ре. Не про ђе мло го, 
овај се вра ћа и каже: па ја сам за овиг пет 
ćемен ки мого да купим џак јабу ка, тамо 
има пре грш ćемен ки. А овај му вели: па 
рекок ти да ће да ти цак не кли кер. 

цак та ти цак ће несв ‘отку ца ва ти’. – 
Ништа се не чуе, сем што цак ће астал ски 
сат. 

цакун-пакун прил ‘по мери, таман’. 
– Саши јо ми Раде Мили ће вић одје ло, ца-
кун-пакун, сто ји ко при ши ве но. 

цала ти цалам несв ‘псо ва ти, ружи ти’. 
– Само нешто цала пова здан, док јој нисам 
соп шти јо: заве жи! – Немој де туј нак да ца-
лаш, но ушу ти јед ном. 

цапа ри ти се -им се несв ‘сме ја ти се 
уси ље но, изве шта че но’; в. смје шак. 

цапин -ина м ‘алат ка којом се поме -
ра ју труп ци’. – Земај ле смо се мучи ли у 
шуми док нам Мило сав и Вито не ско ва -
ше цапи не, сад се игра мо с труп ци ма. 

царев ка ж ‘сор та кру шке’. – Е, [з]на-
шта, није џабе царев ка: сла ђа е од меда. 

цве та ж ‘црна овца са белом пегом по 
губи ци или челу. – Цве та ми се обли зни ла. 

цве та ва ти цве та ва несв ‘раз ви ја ти, 
изба ци ва ти цвет’. – Цве та ва сва ка воћ ка 
на љепо ту; ║ цве та ти цве та несв ‘и с т о ’ . 
– Гово ра ше покој ни Рале како су у селу 
пева ли у глас: Цве та ла ми ружа на орма -
ну, дошо миле да одло ми гра ну,  немо, 
миле, љуба ви ти твое, то е ружа из мла -
до сти мое. 

цве тас -ста -о ‘који има белу беле гу 
на челу (о коњу, волу)’. – Нама сва сто ка 
цве та ста сем Руј ке. 

Цвје ти ‘пра во слав ни пра зник који се 
сла ви у неде љу уочи Вас кр са’. – Ми ћемо 
ђецу да води мо цркви на Цвје ти да се при -
че сте и они и ми; в. врби ца.  

цве ту ља ж ‘кра ва са белом шаром на 
челу’. – Изгле да ми да Цве ту ља тра жи 
бика. 

цви кла  `уметак, део` – Њена сук ња 
има чети ри цви кле. 

цвик ну ти -нем св ‘пре се ћи’. – Узми -
дер та кље шта те ми цвик ни ову жицу; ║ 
цви ко ва ти -уем несв ‘буши ти, пони шта -
ва ти’. – Ка-смо први пут ишли возом, наи -
ђе кон дук тор и с неком алат ком ко кље -
шта узе те нам цви ко ва кар те. 

цви љав -а -о ‘ситан, мали, жго љав’. – 
Нешто ми дошо мло го цви љав, не знам 
да л он може то д-издр жи. 

цви ље ти цви лим несв 1. ‘жали ти, 
опла ки ва ти’. – Цви ље ла су весе ла ђеца 
дани ма, кад су оста ла сиро чад, ал, ет, даде 
Бог те одвр ко ше и изра сто ше у часне 
људе; 2. ‘огла ша ва ти се отег ну тим писка -
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вим гла сом’. – Целу ноћ је кер неке јаде 
цви љо, није дао ока скло пи ти. 

цви шња ж ‘кро јач ки мате ри јал за 
реве ре’. – Купи јо сам ти и штов, и поста -
ву, и цви шњу и дуг мад, иди код Рада у 
Гучу да ти узме меру за одје ло, неш ићи у 
про ше ви ну како но драго.  

цвје ља ти цвје љам несв ‘кињи ти, 
повре ђи ва ти’. – Немо да е цвје љаш, доста 
јој је њене муке и њене бри ге и без тога. 

цво ко та ти цво ко ћем несв ‘убр за но 
уда ра ти доњим зуби ма о гор ње (од хлад -
но ће, стра ха’. – Нава та ли смо се лад но ће 
да су поче ли зуби да нам цво ко ћу. 

цво ња ж ‘сит ниш’. – Нема ниђе цво -
ње, нема ни пашче за шта да г-ује де. 

цвр цин ка ж ‘раса сит них коко ши ју’; 
в. коки ца, пре лаз. 

цврц ну ти цврц нем св ‘попи ти мало 
раки је, гуц ну ти’. – Ондак од-муке, пође -
кад цврц нем по-неку, да се раз бла жим 
кол ко било; ║ цврц нут -а -о ‘мало пијан, 
при пит’. – Мешчи ни да е он мено цврц -
нут, чим је нако рас по ло жен. 

цвр цо љак -ољка м ‘ситан, закр жљао 
плод’. – Згод но смо се здо го во ри ли да ми 
догнаш прво кла сне јабу ке, а јок ове цвр -
цољ ке.  

цвр чак -чка м зоол ‘инсект Irylus cam -
pe stris’; в. доко њак, кишо ви на, цвр ча ти. 

цвр ча ти -им несв ‘огла ша ва ти се као 
зри ка вац’. – А у сми рај дана, на све стра -
не цвр че цврч ци ко неки вели ки орке стар. 

цев ж ‘шупље изду же но цилин дрич -
но тело’. – Тре ба ла би ми јед на цев од 
два-три метра; ║ цев ка ж ‘кра так шупаљ 
одре зак од зове на који се намо та ва пре -
ђа’. – Тур де још цев ку у цевља ник; ║ цев -
чи ца ж дем од цев ка. – Она бакар на цев -
чи ца на трак то ру кроз коју про ла зи наф та 
се про шу пљи ла те ми се про си па гори во. 

цева ни ца в. ћева ни ца. 
цевља ник -ика м ‘дрве на напра ва на 

коју се навла чи цев при мота њу пре ђе’. – 

Дотр кај ми часком цевља ник из-згра де да 
смо там пре ђу. 

цев чи ти цев чим несв ‘пити’. – Ника -
ко чудо није што нема ништа, цео живот 
је само цев чи јо и лен ча ри јо. 

цегер м ‘пле те на кор па од пру ћа’. – 
Тури мо у цегер кај мак, а у кову сир, па 
на обра ма чу и пре ко пла ни не зором за Ча-
чак на пијац; в. кор па. 

цедаљ ка ж ‘цеди ло, метал на напра ва 
за цеђе ње мле ка’. – Земај ле се цеди ло 
млје ко кроз груд ња чу, е потље су изми -
сли ли цедаљ ке, ал ја им нисам све ро ва ла 
но јопет пре ко ње турим груд ња чу. 

цеду ља ж ‘папи рић, при зна ни ца’. – 
Ишо сам да пла тим порез и неђе зату рик 
ону цеду љу што ми дадо ше; ║ цеду љи ца 
ж дем. – Виђо сам кад му е у руке гур но 
неку цеду љи цу; ║ цедуљ че -ета с дем. – 
Ово цедуљ че дад ни тати лич но на руке. 

цек м ‘износ рачу на у кафа ни или рад -
њи, цех’. – Ја ћу да пла тим овај цек зато 
што сам оно мад доби јо још јед ног уну ка. 

цели ва ти цели вам несв ‘љуби ти (ико -
ну, покој ни ка)’. – Кад уиђеш у-цркву, бла -
го баби, пре кр сти се и цели вај ону ико ну 
што стои испред олта ра. 

цени ти ценим несв ‘ува жа ва ти, 
пошто ва ти’. – Жар ко и Обрад су мло го 
цени ли и пошто ва ли један дру гог; ~ се 
‘узди за ти се’. – Онај Тана си је се цени и 
неке јаде сва ког пот це ни, па га људи изгу -
сти ра ли и не слу ша ју више шта лапр да; ║ 
цењен -а -о ‘ува жен, пошто ван, који је на 
цени’. – Он је ко добар човек и добар 
дома ћин бијо мло го цењен у целом кра ју. 

цепак цеп ка (об. мн цеп ци) м ‘дрве -
ни  прут који се поста вља на осно ви изме -
ђу зад њег кра ја и нити ради бољег зева’. 
– Неђе ми се зату ри ли цеп ци, а реши ла 
сам данас да поста вим раз бој у куј ни. 

цепа ри ти се -им се ‘гла сно се сме ја -
ти’. – Шта се цепа риш ког ђаво ла, оста -
ри ћеш и ти па ћеш се ćети ти како си се 
мене сми јо. 
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цепи дла ка м / ж ‘сит ни чар, који је у 
ста њу да се спо ри око безна чај них пита -
ња’. – Не тре ба бити цепи дла ка цео вјек 
јел ништа не може мо одње ти у гро бље 
сем добра дела. 

цепи дла чи ти -им несв ‘сит ни ча ри ти’. 
– Није рђав, ал цепи дла чи ко нико његов. 

цеп ну ти в. ћеп ну ти.  
цеп та ти -им несв ‘дрх та ти, подрх та -

ва ти’. –  Кад је чуо оно дре ка ло, почо е да 
цеп ти ко прут од стра сти. 

цер м бот ‘вари је тет хра ста Que r cus 
cer ris’. – Ене ђеце возе се на сони ца ма код 
Ћура но вог цера; ║ церић -ића м ‘мла до 
церо во дрво’. – Кад је сти со онај мраз о 
Нико људ не, пуца ју цери ћи; ║ церов церо -
ва -о ‘који се одно си на цер’. – Церов кров 
јес поте жак ал је дуго ве чан. 

цере ка ти се -ам се несв ‘сме ја ти се 
непри род но и непри стој но’. – Он ти се 
само цере ка нако брез везе, ко луд на бра -
шно. 

цец ну ти -нем св ‘пасти с виси не, про -
ма ши ти ногом упо ри ште, про па сти. – Кад 
сијо дик низ басам ке по мра ку, нека ко цец -
нем те згод но уштук нук у ову ногу. 

циб ну ти циб нем св 1. ‘пома ћи нешто 
нагло, трг ну ти’. – Ајде ми часком помог -
ни да циб не мо овај пањ, не могу сам да г-
ишчу пам; 2. ‘нагло испи ти’. – Оди да циб -
не мо по јед ну, па таман да види мо оће л 
бити по оној: прва ко трње, дру га ко сла -
ма, тре ћа иде сама. 

цибри ти се -и се бесв ‘сја ји ти се, бље -
шта ти’. – Раки ја се цибри ко бисер, а по 
вру се ува ти јо ћенар. 

циври је ж мн ‘врста кле шта’. – Додај -
дер ми те циври је д-усу чем ову жицу. 

цига ж ‘црна овца’. – Она ми се цига 
мрка ла о Мијољ да ну. 

цига ја ж ‘раса ова ца’. – Има Сте во и 
цига ја некол ко кома да, вели да су добре, 
ал ја нека ко нај ви ше беге ни шем ову 
ćенич ку овцу, она мож да се ојаг њи на 

прти ни, њој мар ве ни док тор не тре ба ни 
за шта. 

Цига ма ла ж ‘део гра да у коме живе 
Цигани`. – Кад завр шиш тај посо на пија -
цу, ајде да се нађе мо у Цига ма ли, па ћемо 
зај но нави ше пре ко пла ни не. 

цига ни са ти -ани шем несв ‘иза зи ва ти 
неред, про во ци ра ти’. – Немој де више да 
ми цига ни ше те и да се бру ка те, него пола -
ко, сло жно и тијо уз здо го вор, јел здо го -
вор кућу гра ди. 

циган ка ра ж в. буб ња ра. – Купи јо 
ђедо на ваше ру циган ка ру, па е наме шти -
јо у нашу собу, нема више зиме.  

циган лук -анлу ка м ‘неред, хаос, бес -
по ре дак‘. – И у-шта ли, међ гове ди ма се 
зна ред, а јад но ти у-кући, нећу да видим 
ни чуем ника ки циган лук.   

Циган че -ета с, зб Циган чад ‘циган -
ска деца; уну чад од миља’. – Доћи ће ми 
за сла ву баби на слат ка циган чад.  

цигар -ара м ‘цига ре та’ в. сину ти; ║ 
цигар чи на ж аугм пеј цига ре та. – Шта 
си запа тр љи јо ту цигар чи ну, при ли че ти 
ко пиле ту сиса; в. пуор, ман гуп. 

цигла ж ‘опе ка’. – Ми смо за ову кућу 
пра ви ли циглу вође на лицу места. 

цигла на -ане ж ‘погон, фабри ка за 
про из вод њу цигле’. – На ула зу у Гучу 
земај ле је била цигла на и цре па на, сад јок. 

циго -а м ‘Цига нин од миља’. – Циго, 
ајд отпје вај ону: Циган ка сам мала. 

циго ва ти -уем ‘пра ви ти набор на блу -
зи, сук њи, набо ра ти’. – Саши ла јој Јула 
аљи ни цу циго ва ну, сви ма се сви ђа. 

цигу ља ти -уљам несв ‘сви ра ти на 
жича ном инстру мен ту’. – Бија ше Цига -
нин Мико из Бје ли це кои је цигу љо на 
вијо ли ни, није му било рав на надале ко. 

цје ди ти цје дим несв ‘одли ва ти мле ко 
кроз цеди ло да би се одво ји ла нечи сто -
ћа’. – Ене је у куј ни, цједи млје ко; ║ цјед -
ну ти -нем ‘мало се оце ди ти (о земљи шту 
после кише)’; в. ора, отра ви ти, рао ник. 
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цијук м ‘висок пискав глас (миша, 
пиле та)’. – Учи ни ми се да чук неки цијук. 

цију ка ти цију чем несв ‘огла ша ва ти се 
цију ком’. – Игра ју се ђеца брза ли ца, а ово 
наше поче: чети ри чав чи ћа на чан чи ћу 
чуче ћи цију чу;  ║ цијук ну ти цијук нем св 
пре ма цију ка ти. – при мер   

цик у изр. у ~ зоре ‘расвит’.  – Ото-
доба се, ђецо, не кре ће на-пут но ви фино 
и згод но ноћ те вође, па ују тру у цик зоре, 
пут под-ноге, с Бож јом помо ћи. – Пора -
ни мо нас двое у цик зоре, узме мо обра -
ма че, нато ва ри мо сир и кај мак и нави ше 
пре ко пла ни не за Чачак, стиг не мо на пијац 
на вре ме, још муште ри је нису поче ле да 
дола зе. 

цика ж ‘вика, гала ма’. – Наста нека 
цика, шта би сад, питам се, кад оно ђаци 
изи шли на одмор. 

цик ну ти цикне[м] св 1. ‘пући, раз би -
ти се попут ста кла’. – Кад зими из лад не 
собе уне сеш чашу, немо одма да сипаш 
нешто вру ћо, прво е загри над шпо ре том 
да не цик не; 2. ‘поре ме ти ти паме ћу’. – 
Цик но весе ли Мике та начи сто, а бијо е 
добар, ко добар дан; 3. ‘про ки сну ти, уски -
сну ти (јело, вино)’. – Бога ми цик ну ло ми 
ово вино, ваља за сир ће. 

цико ви на -ине ж ‘јак мраз’. – Сти сла 
ова цико ви на, не мили се чове ку ласно д-
изи ђе од шпо ре та ија ко е насту пи јо март, 
ал то ти је оно: ако зима не ује де, она ре-
пом оши не. 

цили ка ти цили че несв ‘шкри па ти (о 
запре жним коли ма с при тег ну том коч ни -
цом)’. – Иду раба џи је један за-дру гим, а 
оно одје ку ју меде ни це, чуе се шкри па и  
цили ка ње папу чи ца. 

цилин дар -ндра м ‘шешир’. – И он 
наба ви јо неки цилин дар па га нату ко на-
гла ву и шепу ри се кроз село ко усран го-
луб. 

циља ти циљам несв 1. ‘ниша ни ти’. – 
Сви смо циља ли да ко патр љом, ко каме -
ни цом, омла ти мо ону кру шку што е на 

вру, и нико не-пого ди док не дође ред на 
Рада Чау ру; 2. ‘алу ди ра ти на нешто, поку -
ша ва ти да се нешто сазна на осно ву инди -
рект них назна ка’. – Видим ја на шта он 
циља, а све оби ла зи нао ко ло ко маче око 
вре ле варе ни ке. 

цима ти -ам несв  ‘кли ма ти, мрда ти, 
поку ша ва ти да се нешто ура ди’. – Ет нека -
ко цимам кол ко се може у ови јем годи на -
ма; ║ цим ну ти цим нем св пре ма цима ти. 
– Про бо он да цим не ону жилу, ал није 
мого док је није отко по буда ком; в. циб -
ну ти. 

цим ба ло с ‘музич ки инстру мент’. – 
Мико цигу ља у вио ли ну, а Маза ло уда ра 
у цим ба ло. 

цимен та ж ‘алу ми ни јум ско лон че за 
воду’. – На изво ру код Бре ста годи на ма е 
виси ла на гра ни цимен та па кад неко дође 
да пије воде ил да зава ти у судо ве он се 
послу жи ш њом па е јопет тури на њено 
место. 

цимет циме та м ‘мири шља ви прах 
који се ста вља у кола че’. – Уку ва ла нам 
нана сутли јаш па одо згор потру си ла циме -
том. 

цими на ж ‘вре жа од кром пи ра’. – Кад 
смо пова ди ли ком пи ре, цими ну смо ску -
пи ли на гоми ле па запа ли ли. 

цими тли непр ом ‘који је боје цими -
не’. – Овар ба ла ми Лепа боја џин ка руди -
цу Жар ку за полу вер у неку згод ну цими -
тли боју. 

цин ка ри ти цин ка рим несв ‘пот ка зи -
ва ти, денун ци ра ти’. – Он ти је бијо цин -
ка рош, мло ге људе је цин ка ри јо и спо ра -
ди њега су неки награ бу си ли. 

цин ка рош м ‘онај који цин ка ри, пот -
ка зу је, денун ци ра’. – Нема горег посла од 
беде коју раде цин ка ро ши, ал се вре ме -
ном откри је њино нечо ве штво. 

циоц м ‘целац, непро га жен снег’. – 
Нема дру ге, зага зи смо у онај циоц и шибај 
напред. – Нисам мого да пре ђем пре ко 
ноли ког цио ца. 
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ципун м ‘суже ње, уска цев на дну 
воде нич ког бад ња’. – На дну бад ња ти је 
ципун кроз кои вода јаким мла зом уда ра 
у коло и окре ће га. 

цир кле  ‘сто лар ски шестар, алат ка за 
црта ње кру го ва’. – Додај ми цир кле да 
опи шем круг па да потље про ре жем рупу. 

циц м ‘тањи памуч ни мате ри јал’. – 
Рани је смо све аљин ке шили код шнај дер -
ке од раз ни јег мате ри ја ла коно што е циц, 
пор кет или штов. 

цицва ра ж ‘про сто дома ће јело од бра -
шна и масти’. – Ми смо ти пора сли на 
попа ри, цицва ри, кача ма ку и прои. 

цици ја м / ж ‘твр ди ца’. – Он ти је 
цици ја неви ђе ниг раз ме ра, његов динар 
је већи од Овча ра, рекла му ћер ка да е кир 
Јања за њега бијо расип ник. 

цици ја ши ти -ија шим несв ‘шкр ти чи -
ти, уздр жа ва ти се од издат ка, ску пља ти 
богат ство’. – Оста да цици ја ши цео живот 
и да ску пља ко хрчак. 

цицо ви на ж ‘мате ри јал од цица’. – 
Наба ви ла сам цицо ви не да ћер ка ма саши -
јем по аљи ни цу за Илин дан. 

цича ж об. у стал ној вези цича зима 
‘вео ма хлад но вре ме’. – Бија ше цича зима, 
ал ко те пита, што се мора, мора. 

цича ти цичи несв ‘огла ша ва ти се ци-
ком (о глад ним сви ња ма’. – Јопет циче 
оне несне сви ње, ид-де, сине, нако си мено 
ђете ли не па им баци пре ко-про шћа еда 
би се сми ри ле. 

цјев ж в. цје вљи ка. – Од зови не цје ви 
смо пра ви ли пуцаљ ке и штр цаљ ке.  

цје вљи ка ж ‘цев од зове на коју се 
намо та ва пре ђа за потку при тка њу’. – 
Мене ђеца на цје вља ни ку намо та ју пови -
ше цје вљи ка потке да ја не дан гу бим. 

цје ди ло с в. цедаљ ка; изр. оста ви ти 
на цеди лу ‘напу сти ти у одсуд ном тре нут -
ку’. – Оста ви ше га на цеди лу. – Оста де ко 
бра бо њак на цеди лу. 

цјеђ м ‘луг, пепео куван у води’. – Он-
дак смо ти цје ђом пра ли поња ве и кое -
шта. 

цје па ти цје пам несв ‘цепа ти’. – Ја сад 
цје пам дрва, не могу доћи на дору чак. 

цје пац -пца м ‘шип ка која се про вла -
чи кроз осно ву при ли ком тка ња’. – Иди 
поме ри цјеп це, не могу да ткем! (9).  

цјеп ка ти в. ћеп ка ти. 
цма ка ти (се) цма чем (се) несв ‘љуби -

ти се упа дљи во’. – Поче ше да се цма чу 
ко да се нису виђе ли сто годи на. 

цми здра ж ‘жена коју је лако рас пла -
ка ти’. – Ене је она цми здра јопет сли ни 
тамо, не вре ди јој гово ри ти.  

цми здри ти -им несв ‘пла ка ти тихо и 
испре ки да но’. – Цели бого вет ни дан је  
цми здри ла, не знам који су јој јади. 

цми здро м ‘онај који јеца, пла че 
испре ки да но’. – Цми здро један, шта цми -
здриш туј нак ко нека жене ти на; ║ цми -

здро ња м ‘и с т о ’ . – Како те није сра мо -
та, цми здро ња један, сли ниш туј нак ко 
нека стри на, ćутра тре ба вој ник да бид -
неш; ║ цми здро њи ца м дем пеј. – Ушу ће 
ли онај цми здо њи ца или још кње зи горе -
на ке. 

цми здру ља ж в. цми здра, цми здру ша. 
– Немо ону цми здру љу да раз ма зу еш;   

цми здру ша ж в. цми здра. – Ајде да 
види мо која е од вас дви је боља цми здру -
ша; ║ цми здру ши ца ж дем ‘девој чи ца 
која цми здри’. – Пље сни ту цми здру ши -
цу по дупе ту, д-има раз ло га да цми здри. 

цми ља ж ‘врста дете ли не’. – За цми -
љу отку еш косу на један, за трој ку на дру -
ги а за луцер ку на тре ћи начин (7: 42). 

цокла ж ‘доњи део зида, обич но од 
теса ног каме на’. – Земај ле се цокла зида -
ла од теса ног каме на, потље су то измо -
ђе ли и поче ли да пра ве од бето на. 

цок та ти цок ћем св ‘чуј но сиса ти’. – 
Чуеш како ђеца цок ћу бол бо не. 

цоку ла ж ‘вој нич ка ципе ла’. – Бија гу 
се саџ га ле цоку ле, па кад пане киша, бид -
ну мокре ноге, ал кој те пита. 

цол м ‘мера за дужи ну 2,5 цм’. – Бија -
ше добар поćек, сла ни на е била пет цола 
дебљи не. 
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цол бан га ж ‘каме ни испуст на спо ља -
шњој стра ни про зо ра’. – Поглед ни како е 
мај стор искле со цол бан ге на про зо ри ма, 
ко да нису руком рађе не. 

црв м зоол ‘бес кич ме њак Ver mes’. – 
Тре шње роди ле ко кити на, ал шта вре ди 
кад у сва кој има црв. – Тај је ради јо ко 
црв, дан-ноћ, ал га зга зи ло вре ме. – Ниђе 
да се сми ри, ко да има, д-изви неш, црве у 
гузи ци;  изр. ~ сум ње ‘заче так сум ње у 
нешто’. – Откад је пре ме ти јо да он изла -
зи ноћи из њене авли је, поче да га нагри -
за црв сум ње; ║ црвић -ића м дем; в. 
ишча пр ља ти, сара на; ║ црвљив црвљи -
ва -о ‘који има црва’. – Добро су роди ле 
шљи ве, ал ваљ да ђе иг нисмо прска ли, 
дошле црвљи ве; ║ црво то чив -очи ва -о 
‘кога је нагри зао црв, про зу као’. – Не ваља 
ти та гра ђа, виш да е црво то чи ва. – Кад је 
дрво црво то чи во, не ваља за јапи ју јел црв 
ти је чудо: није џаба каза но да и нај ве ћи 
грм црв оба ли.  

црвен ж ‘црве ни ло. – Кад је он пита 
да л би пошла за њега, њу обли црвен; ║ 
црвен -ена -о ‘који је црве не боје’. – Кад 
је вече црве но, кажу да ће јутро бити 
ведро; ║ црвен кас -ста -о ‘који има бла гу 
црве ну нијан су’. – Бија ше онај пје вац нако 
црвен кас и он закле пе ће кри ли ма и заку -
ку ри че први. 

црвен даћ -аћа м 1. ‘пти ца пева чи ца 
Erit ha cus rube cu la’. – Црвен даћ ти је мала 
тичи ца која вата раз не муве; 2. ‘ста ра 
црве на нов ча ни ца од 100 дина ра’. – Неће 
без црвен да ћа нико ништа да ти помог не 
и гото ва ствар.  

црвен пер ка ж зоол ‘пти ца црве них 
кри ла’. – Нешто све мање виђам црвен -
пер ке, рани је иг је било кол ко ош. 

црве ње ти -ним несв ‘поста ја ти. бива -
ти црвен’. – Добро, ђецо, ко е раз би јо про -
зор, пита отац а ми поче смо црве ње ти.  

црви њак м ‘легло црва’. – Шта се си-
лиш бре, зар не знаш да ћемо и ти и ја 
бити обич ни црви ња ци, рана црви ма. 

црво глав -огла ва -о ‘пргав, сво је во -
љан’. – То црво гла во, бре, кад задре, не-
мош ништа да му здо го во риш; в. сво е глав. 

црво љак -ољка м ‘црвљи ва воћ ка (об. 
шљи ва)’. – Ми црвољ ке не купи мо, но 
пушти мо сви ње да иг пој ду. 

цргу ља ти -а ‘успо ре но мле ти (о воде -
ни ци  при  сла бом  дото ку воде из јаза)’. 
– Меље поме но, на уста ву, ал пома ло 
цргу ља. 

цре пљи ка ж ‘цреп, опе ка за покри ва -
ње кро ва’. – Замјен де, сине, оне цре пљи -
ке што е изо ба љи ва ла олу ја, боја ти се 
кише (в. 59/2, стр. 264). 

цре пу ља ж ‘земља на посу да за пече -
ње хле ба, јела на огњи шту’. – Тури мо тје -
сто кад нара сте у цре пу љу па е затр па мо 
жаром и тако испе че мо пога чу.  

црка ва ти црка вам несв 1.а. ‘лип са ва -
ти, кре па ва ти (о сто ци)’. – Ушло неко зло 
у овце и поче ле да црка ва ју; б. пеј. о људи -
ма ‘боло ва ти’. – Нали зо се ноћас у каван -
чи ни и сад црка ва од муке и повра ћа ња; 
2. ‘гла сно се сме ја ти’. – Ене иг слу ша ју 
Или ју и црка ва ју од-сми ја; ║ црк ну ти 
црк нем св пре ма црка ва ти. – Маној лу 
црко бик од пет това ра, а она кука за „маћ -
ком“; ║ црћи црк нем св ‘и с т о ’ . – Не 
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мош ти на зор да црк неш, шта те сна шло 
– трпи и шути.  

црка ви ца ж ‘мало нов ца, сред ста ва за 
живот’. – И оно мено црка ви це што има 
сту че за дуван чи ну и раки чи ну. 

[црква] ж. – У Дра га че ву има црква 
у-Гучи, па ондај у Тија њу, Котра жи, Вичи, 
Као ни и Гора чи ћи ма и она мо под Овча -
ром имаш мана сти ре Тро и це и Сре те ње; 
║ цркве ни -а -о ‘који при па да цркви’. – 
Запи ши у цркве ни кален дар кад је води ла 
Жуту ља, да би се зна ло кад се тели. – Не-
кад су лознич ки вино гра ди били цркве но 
има ње.   

цркве њак -ака м ‘цркве ни слу жи тељ, 
зво нар’; в. немо ра лан. 

цркви на ж ‘место на коме је нека да 
била црква, оста ци цркве’. – Још на 
цркви ни има каме ња од зидо ва нека да -
шње цркве. 

црко ти на – ‘уги ну ла живо ти ња, стр -
ви на’. – Оćе ти ле орлу ши не црко ти ну и 
ене иг како кру же, не зову иг џабе чиста -
чи. 

црн црна -о ‘који је црне боје’. – Ми 
смо се руши ли за пре чи ном и носи ли црне 
кошу ље до годи шњи це. 

црн га ри ца ж ‘црно ма ња ста жен ска 
осо ба, црн ка’. – Фина жени ца, дошла нако 
црн га ри ца, оно јес мено пове ре ти зна, ал 
је убо јит рад ник да не мош пој ми ти.  

црни на -ине ж ‘црна оде ћа која се 
носи у жало сти’. – Бог ме ја ћу да носим 
црни ну до годи шњи це, заслу жи јо е то мој 
тајо, и он је носи јо за њего вим оцом. 

црни ца ж 1. ‘ква ли тет на земља црне 
боје’. – Добра му она њива у Доло ви ма, 
црни ца, то рађа на-љепо ту; 2. ‘сор та тре -
шње’; в. бели ца, тре шња. 

црно ма њас -ста -о који је црне пути, 
там но пут, гарав’. – Има она мом чи ћа, вас -
пи тан деч ко, дошо нако црно ма њас и 
љуба ван. 

црно ок -оока -о ‘са црним очи ма, 
црних  очи ју’. –  Бија ше  ко  вила  Рави -

јој ла, тан ко ви ја ста,  дуго но га,  дуго ко са, 
црно о ка.  

црно шљи ва ж ‘сор та шљи ве’. – Сти -
жу и црно шљи ве да се купе и већ су поче -
ле да кац ка ју поме но. 

црњан црња на м об. у изр. црни црња -
не ‘несрећ ник, кога нијед но зло не оби -
ла зи’; в. суврс. 

црње ти се црни се. – Све три су се 
црње ле ко да су Циган чи це и све три су 
мло го згод но игра ле у-колу. 

црњо сав м ‘жесток укор’. – Црни 
црњо са ве, шта почи ње. 

црта ло с ‘део плу га, нож који вер ти -
кал но расе ца бра зду’. – Морам да кле пам 
црта ло, боље ће да одćе ца. 

цубок цубо ка м ‘изну три ца закла не 
живо ти ње’. – Земај ле смо ми од цубо ка 
пра ви ли мезе лу ке, па црев ца, па џига ри -
цу на жару, па чкем би ће, па кавур му и 
кое шта, то сад нико не заре зуе, побје шњо 
народ, згод но ме стра боз тога. 

цуг цуга м 1. ‘мати ца, шраф’. – Узми 
кључ те при ви добро цуго ве; 2. ‘гутљај’. 
– Имо је добар цуг: одма је пре по ло вио 
вла шу. – Ко има бољи цуг он зака чи пови -
ше раки је из чуту ре па ома поста не весе -
ли ји; 3. ‘про ток вазду ха у оџа ку’. – 
Ошкри ни вра та од пепе ља ре, ома ће оџак 
д-има бољи цуг; изр. из цуга ‘одје дан пут’. 
–  Кад му рекок кол ко ценим коња, није 
треп но, нит се шта пре ми шљо: из цуга ми 
пру жи руку и вели – нек бид не са-сре -
ћом!  

цуга ти -ам несв ‘пити алко хол са кра -
ћим пре ки ди ма’. – Од туге и муке смо 
пође кад цуга ли поме но д-убла жи мо ову 
пусту само ћу; ║ цуг ну ти цуг нем св ‘попи -
ти који гутљај алко хо ла, гуц ну ти’. – Ува -
ти ме нека туга кад се ćетим како е земај -
ле било и кол ко е туј нак чеља ди и бра ва 
има ло, па да се мено убла жим – ја цуг нем 
поне ку. 

цугер м ‘поста ва, конац, дуг ми ћи што 
је, поред што фа, потреб но за оде ло’. – 
Код тог мај сто ра ти одне сеш сав мате ри -
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јал и штоф и цугер, а он ти саши је одје ло 
само тако. 

цуко -а м ‘куче (одм.). – Онај мој цуко 
се уми ља ва, маше репом и цви ли од радо -
сти ко неко дје те. 

цурик! узв коњу да кре не уна зад. – 
Цурик, Ацко!  

цури ка ти -ам несв ‘вози ти, кре та ти се 
коли ма (таљи га ма) уна зад’. – Ниси моро 
да иг цури каш, могли смо про ћи; ║ цурик -
ну ти цурик нем св пре ма цури ка ти. – 
Цурик ни кола мено назад, да про не се мо 
казан. 

цури ти цури несв а. ‘исти ца ти из 
посу де’. – Ниси добро зави јо шај тов, 
ви[ди]ж да цури; б. ‘пока зи ва ти осе ћај 
гла ди (у тре нут ку кад се види нешто што 

би се с апе ти том поје ло’. – Цури ми вода 
на уста; ║ цур ка ти -а несв дем ‘пома ло 
цури ти’. – Поче ла е раки ја по мал ко да 
цур ка у поста ву. 

цуца ти -ам несв ‘љуљу шка ти на кри -
лу’. – Оди да те баби ца мено цуца на кри -
ли ма. 

цуц ла ти цуц лам несв ‘сиса ти из фла -
ше пре ко цуц ле’. – Кад је бијо мали, Раде 
по цео дан је цуц ло док га нина није пре -
ва ри ла и рекла да е вепар појо цуцу; в. 
цуцу ла. 

цуцу ла ж ‘цуц ла’. – Опе ри ову вла -
ши цу и цуцу лу вре лом водом па под мла -
чи млје ка и подај ђете ту, саће оно да 
запла че и да тра жи сису; ║ цуца ж дем. – 
Са-ће тебе баба да дад не цуцу.
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чабар чабра м ‘дрве на посу да отво ре -
на са гор ње стра не у којој се чувао сир’. – 
Кад уку пим сир у чабр о ве, ја иг повр зем 
з-груд ња чом да се не натру не, ал често 
ски дам пле сан док сир зре ли, да не-узљу -
ћа; ║ чабрић -ића м дем. – Виђи коиц ни 
је чабрић купи јо на ваше ру; ║ чабри ца ж 
дем ‘мањи чабар’. – У оне мање чабри це 
баба е уку пља ла ста ри кај мак;  ║ чабри -
на ж пеј. – Расу ши ла се она чабри на и 
ола ба ви ли обру чо ви, једва е заки се лик. 

чабре ник м ‘мот ка за ноше ње чабра, 
про ву че на кроз рупе на њего вим дужим 
дуга ма’. – Све смо џибру из кача ре изно -
си ли међу собом на чабре ни ку. 

чавор м ‘прост, наи ван човек’. – Еј, 
чаво ру један, и-са-мном, нисмо ми више 
ни за шта. 

чавр ља ти -ам несв ‘брзо гово ри ти, не 
пре ста ја ти с при чом’. – Само чавр ља, не 
уто ље ва, ко да е пра вљен у воде ни ци; в. 
зви јук, џавр ља ти. 

чагор је с в. чапор. – Бија ше од оног 
мра за сте гло чагор је по-путу, ноге д-изло -
миш. 

чагр ља ти -ам несв ‘луп ка ти (о алка -
ма лан ца по каме ном путу)’; в. син џир. 

чади ти -и несв ‘дими ти’. – Нешто ми 
мло го чади шпо рет у зад ње вре ме, морам 
да запа лим оџак д-изго ри гареж; в. и чађа. 

чадор м ‘шатор’. – На оном про план -
ку ти је ондај вој ска раза пе ла чадор, веле 
да им је туј нак бијо штаб.  

чађ ж в. чађа. – Ната ло жи ла се чађ и 
начи сто зау ну ла оџак, док га нисмо про -
чи сти ли, није мого шпо рет да гори ни-
лјек, само пуши.  

чађа ж ‘гареж који наста је тало же њем 
чести ца које носи дим, гар’. – Ски ни ми, 
очи ју ти тво јиг, сулун да ре д-истре сем 
чађу, нешто ми пуши шпо рет; ║ чађав -а 
-о ‘који је потам нео од дима’. – Очи ју ти 
тво иг, ћер ко, што си дозво ли ла да ти куј -
на бид не нако чађа ва, узми чет ку и кре ча 
па окре чи сама, није то нека мај сто ри ја. – 
Немо да ти куј на бид не чађа ва, није тешко 
окре чи ти. 

чазбен чазбе на -о ‘широ ке руке, госто -
љу бив, који воли да поча сти и доче ка 
госта, при ја те ља’. – А они, чазбе ни, ижње -
ли би све што има ду да те поча сте нако з-
душе; в. џазбен. 

Ч
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чаир м ‘лива да’. – Има ли смо, вели 
Миле ва, доље у чаи ру дви је коша ре и сто 
два ес и-три овце; в. сто ди нар ка.     

чак прил ‘дале ко’. – Уда ла се чак тамо 
неђе с оне стра не Мора ве. 

чака нац -анца м ‘чекић за отки ва ње 
косе’. – Пова ди смо бакви це и чакан це и 
поче смо д-отки ва мо косе. 

чака рас -ста -о ‘који је разно бој них 
очи ју’. – Он дошо нако чака рас: јед но му 
око кеште ња сто, а дру го пла во ко лан. 

чакља ж ‘дугач ка дрве на мот ка на 
којој је са јед не стра не учвр шће на врста 
моти ке којом се извла чи пепео из хлеб не 
фуру не или кокош је ђубре из коко шињ -
ца’. – Гур ни том чакљом жар у крај вру не 
па кад се мено запе пе ли и сти ша уба ци 
пржу љу з брав че том. 

чак мак чак ма ка м ‘кре си во, огњи ло, 
оци ло’. – Узме чак мак, труд и бје лу так и 
пола ко кре ше д-упа ли цига ру. 

чак нут в. ћак нут.  
чак ши ре ж мн ‘врста пан та ло на’. – 

Ома ња ле ти, вала Богу, чак ши ре, мора мо 
да шие мо веће. 

чала брц ну ти -абрц нем св ‘поје сти 
мало, коли ко да се »пре ва ри« глад’. – 
Чала брц ни мено, док не ста ше вече ра. 

чали ја ж ‘непри сту па чан пре део’. – 
Ђе се уда де у ону чали ју, нође би и ђаво 
ногу сло ми јо.  

чами ти чамим несв ‘уса мље но чека -
ти, нада ти се’. – Тако ти је он весел ник 
чами јо у там ни ци, ни крив ни дужан, 
толи ке годи не; ║ чамо ва ти чаму ем несв 
‘и с т о ’ . – Чамо ва ла е весел ни ца толи ке 
годи не откад су јој ђеца пукла по свје ту.  

чамов чамо ва -о ‘који је од чамо ви не, 
об. од јело ви не’. – Чамов праг се вре ме -
ном  изли же  од  гаже ња, зато су наши 
пра го ве  пра ви ли  од расто ви не ил јасе -
но ви не. 

чамо ви на ж ‘јело ви на’. – Начи ни јо ми 
Тоша мло го добре клу пе од чамо ви не. 

чамо ти ња ж ‘депре сив но ста ње, сну -
жде ност, туго ва ње, оча ја ње’. – Ува ти ла га 
нека чамо ти ња, не про зба ра јед не, ко да 
се не-ваља. 

чам па ра ж ‘ланац испод доње вили це 
коња пове зан са ђемом ради лак шег упра -
вља ња’. – Кад му наби јеш чам па ру, има 
да слу ша ко бела лала. 

чанак чан ка м ‘пли ћа дрве на посу да 
са поклоп цем у којој се носи сир. – Кад 
смо ишли у-шко лу, у већој тор би смо 
носи ли књи ге, а у мањој љеб и чанак са 
сиром;  ║ чан чић -ића/-ића м дем. – Пева -
ше Ста ное С(у)руџи ја: у чан чи ћу мено 
сира / у тор би ци про ја / шта да радим ја 
са тобом / гара ву шо моја; ║ чан че чан -
че та с дем. – Тур де ми у чан че мено сир -
ца и кај мач ка. 

чан гр ља ти -ам несв ‘лупа ти, тре ска -
ти (обич но тањи ри ма)’. – Чуем ја да чан -
гр ља ју тањи ри, зна чи биће руч ка. – Чим 
поче ше да чан гр ља ју тањи ри, он се поја -
ви одне кле. 

чан ко лиз -оли за м ‘ули зи ца’. – Онај 
чан ко лиз јопет дошо да нас при слу шкуе. 

чан тра ж ‘кожна тор ба’. – Иде он пре -
ко пија ца с оном њего вом чан тром, а 
сеља ци мисле да е испек тор; ║ чан три ца 
ж дем. – Кад је пошо у-шко лу, купи ли му 
неку чан три цу, ал једва е носи јо; ║ чан -
тре ти на ж пеј. – Иде с попом покли сар и 
носи у јед ној руци цегер, а у дру гој неку 
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велич ку чан тре ти ну, ондај се попо ви ма 
нису дава ле паре кад све ти води цу, но му 
дад неш пасу ља, јај ци и тако нешто. 

чан тра ти -ам несв ‘зано ве та ти, при -
го ва ра ти,  во ца ти’. – Немој  туј нак  да чан- 
 траш више, тако ти Бога. 

чап  м ‘шаблон  за  рас по ре ђи ва ње 
кров них  лета ва’. – Поле тва смо  кров под 
чап, па ћемо ćутра да диже мо цреп, ако 
Бог да.  

чапак чап ка м в. чапо њак. – Ништа 
љеп ше од ониг вру ћиг чапа ка кад се испе -
че пра се.  

чапа ра ж ‘ста ра неу по тре бљи ва посу -
да’. – Суни у ону чапа ру воде те тури пред 
кера; в. изо ра ти. 

чап ка ти -ам несв ‘јести отки да њем 
кома ди ћа прсти ма, чуп ка ти’. – Може мо л 
и ми да мало чап ка мо о-те пеци ви це?; ║ 
чап ну ти -нем св пре ма чап ка ти. – Оди 
чап ни мено меси це с брав че та, бла го ђеду; 
║ чап та ти чап ћем св в. чап ка ти. – 
Поглед ни како оно дје те чап ће увен це од 
божит ња че та. 

чапљи зга ти чапљи згам несв ‘при ча -
ти сва шта, дуго и досад но, непо ве за но, 
брбља ти’. – Не ула зи, тамо жене чапљи -
зга ју, да иг не реме ти мо.  

чапљиз-диван -ана м ‘бесми слен раз -
го вор, брбља ри ја’. – Воде чапљиз-диван 
пова здан, а све не ваља жуте бан ке што 
су трто му да ле. 

чап ни ца ж ‘уска дуга, којом се заме -
њу је нека дотра ја ла’. – Дај д-уба ци мо вође 
јед ну чап ни цу. 

чапо њак -оњка м ‘део свињ ске ноге 
од коле на до пап ка’. – Рале ти је нај ви ше 
вољо  од  пече ног  пра се та д-огло ђе ча-
поњ ке. 

чапор м 1. ‘гру два смр зну те земље’. – 
Помр зла земља те о један чапор рацје пик 
кон ду ру; 2. ‘оста так одсе че ног дрве та, 
гра не’. – Зака чик за неки чапор у-шуми и 
поцје пак гуњу; ║ чапор је с ‘замр зну та, 
нерав на повр ши на’. –  Кад смо кре ну ли 

пре ко оног чапор ја, зама ло не изло ми смо 
ноге; ║ чапор но вит -ови та -о 1. ‘нера ван, 
с мно го чапор ја’; в. заве три на; 2. ‘неко 
кога није лако савла да ти, над му дри ти’. – 
Бог ме је чича још чапор но вит, не пла ши 
се никог сем Бога живо га.  

чапр ка ти -ам несв а. ‘чепр ка ти, кан -
џа ма копа ти земљу баца ју ћи је назад у 
потра зи за хра ном (о коко шки)’. – Терај -
де ону пила ди ју да не чапр ка ју по башчи -
ци; б. ‘пома ло копа ти, коп ка ти’. – Чапр ка 
и она у башчи ци, пома же баби; в. ‘пре ту -
ра ти, тра жи ти нешто’. – Ђедо вели да баба 
нешто чапр ка и да тра жи нешто што ће  је 
ćети ти на мла дос.   

чапр ља ти -ам несв в. чапр ка ти. – 
Узе ло и оно малу моти чи цу па уз ђеда и 
оно нешто, бак сем, чапр ља. 

[чарапа] ж; в. кукаљ, назу ви ца; ║ чара -
пи ца ж дем; в. кука ви ца, штри ка ти; ║ 
чарап чи на ж пеј; в. гаће. 

чара ти чарам несв ‘бави ти се маги -
јом’. – Она е стал но нешто чара ла и зато 
е и казни јо Бог, виш шта е пуста доче ка -
ла, није зна ла да е и каза но: немој па се 
не бој. 

чар ка ти -ам несв ‘иза зва ти искре 
поме ра њем запа ље них дрва на огњи шту’. 
– А ђедо ćеди крај про че вља, чар ка по 
мено ватру и при ча нам кое ка ке дого дов -
шти не из живо та наши јег ста риг; ║ чар -
ну ти -нем св ‘раз ја ри ти ватру да боље 
гори’. – Чар ни мено ватру да про ври млје -
ко, нешто се заша ти ла. 

чар ла ма -аме ж фолк ‘коло’. – После 
жикин ца сви ра чи окре то ше на чар ла му. 

чар шав м а. ‘про стир ка од тежи не или 
дру ге тка ни не која се ста вља пре ко слам -
ња че’. – Тури чисте чар ша ве на кре ве те; 
б. м ‘стољ њак’. – На слав ском аста лу је 
сто јо изве зен чар шов. 

чар ши ја ж ‘варош’. – Рекок ти, све 
живо грма чи ло у чар ши ју, нагр ну ло ко 
овце на соли ло, нема ко да ти кле па ćеки -
ру, да пот куе бра ва, д-уда ри брњу шку 
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свињ че ту ил да га уштр о ји, да ти поćе чи, 
да ти чекле и ше гра ђе ви ну, д-узве де уз 
маи је, д-увр ши и да ти поле ме за сје но да 
не заки сне, да ти помо же врје ћи. (7: 96) 

час м ‘тре ну так, момент’. – Са-ће тебе 
баба за час д-изва ди тај трн; ║ часак часка 
м ‘и с т о ’ ; в. под ми ти се, при че ка ти; ║ 
часком прил ‘брзо, одмах’. – Скок ни час-
ком у-избу те доне си гла ви цу кисе лог 
купу са да начи ни мо сала ту, ваља уз раки ју. 

час1 части ж ‘част, углед, досто јан -
ство’. – Знаш како е гово ри јо ђедо: часни 
људи су дава ли гла ву за час, а час ни за 
гла ву. – Сва ка тебе час и чес, ти си нам 
осве тло образ;  ║ часан часна -о ‘частан, 
угле дан’. – Он је један часан човек, а шта 
ова отпа ди ја за њега при ча, не слу шај. 

час2 части ж ‘гозба, сла вље’. – Уго -
сти ше нас ко кумо ве, наку час одав но 
нисмо виђе ли. – Да ми дође те дове че на 
час, доби јо сам уну ка; в. доћи; 

час3 части ж ‘део’, об. у изр. на рав не 
части ‘под јед на ко’. – Подје ли јо иг отац 
на рав не части и нико се није заме ри јо. 

чатал -ала м ‘сег мент огра де који чине 
летве зако ва не за баски је изме ђу два дире -
ка’. – Скин те један чатал летве па туди је 
угнај те гра ђу за кров. 

чат ма ж ‘зид куће од дрве них летви, 
пру ћа и бла та’. – Ондак су ти куће пра -
вље не од чат ме. 

чат ма ра ж ‘кућа од чат ме’. – Има мо 
ми у авли ји јед ну ста ру чат ма ру, све нам 
жао да е бата ли мо зато што су наши ста -
ри живље ли у-њој. 

чатр ља / чатр ња ж ‘кући ца пле те на 
од пру ћа, обле пље на бла том или бале гом 
и обич но покри ве на кро ви ном, ста ра кућа 
од лошег мате ри ја ла’. – У оној чатр љи 
они бог ме изро ди ше и спо ди го ше осмо ро 
ђеце све јед но дру гом до уве та. – Не дам 
да сру ше ону чатр њу, нек сто ји да ђеца 
зна ју како се некад живље ло. 

чатр ња ти -ам несв ‘непре ста но при -
ча ти, брбља ти’. – Само чатр ња, не знам 
како јој више не доди ја. 

чауш м ‘весе љак у сва то ви ма заду жен 
за уве се ља ва ње гости ју, гла сник’. – Кад 
пред сва то ве поче ше изно си ти ћасе са 
свад бар ским купу сом, енђе запје ва ше: 
Дома ћи не, изве ди ђевој ку / да види мо за 
шта дан гу би мо / сва то ви смо, за чека ње 
нисмо – а чау ши поче ше изво ди ти комен -
ди је. 

чачак чач ка м фолк ‘народ но коло’; 
в. пово за ти. 

чач ка ти -ам несв ‘чепр ка ти по нече -
му, дира ти;  нер ви ра ти, про во ци ра ти’. – 
Чим иг види, он поч не да чач ка по њиној 
про шло сти, а они да могу – пој ли би га. 

[чаша] ж . – Може се раки ја пити и 
вин ском чашом, ал се не зна коли ко се 
таки јег може попи ти; `стаклена посу да за 
уље у кандилу` (в. 44/1, стр. 234); изр.‘све -
та чаша, путир’ (в. 77/2, стр.502); ║ чаши -
ца ж дем 1. ‘мала чаша’. – Сипај де ми, 
син ко, јед ну чаши цу раки је; 2. ‘кост у 
згло бу коле на’. – Ошљи го се, пао на коље -
на и кадар му напр сла чаши ца, не може 
да гло не. 

чвак ћа ти чвак ће несв ‘куца ти, луп ка -
ти’. – Кад је ноћас дуво ветар, нешто е 
сву-ноћ чвак ћа ло на тава ну. 

чва рак чва р ка м ‘сит ни кома ди ћи 
меса који оста ну након топље ња масти’. 
– Дај де нам мено сира и чварака да се 
пре за ло га ји мо. 

чва ри ти -им несв 1. ‘пржи ти сла ни -
ну’. – Тури кома ди ће сла ни не да се чва ре 
па потље озго раз би кое јај це; 2.а. ‘изла -
га ти се јаком сун цу’. – Лего ђедо на гуњу 
па се чва ри на-сун цу; б. ‘гре ја ти се крај 
ватре’. – Склон де се од те ватре, немо се 
чва ри ти више.   

чво га ж ‘изра сли на на телу од уда р ца, 
чво ру га’. – Кад га е звек но клис у чело, 
иско чи ла му чво га ко орас. 

чвор м 1. ‘место на коме се саста вља -
ју, везу ју два кра ја кон ца, кана па’. – Везо 
га у чвор и сад не мож да г-одр је ши; изр. 
мртви ~ ‘чвор који се тешко раз ве зу је’; 
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2. ‘место на дрве ту из кога је расла гра -
на’. – Кад је рен ди со баски је, уда ри рен -
ди ћом на чвор те исту пи нож; ║ чво ри на 
м аугм пеј. – Уда рик у-ну чво ри ну и исту -
пик бра дву; ║ чво рић -ића дем. – И мали 
чво рић може вели ки јазук да напра ви; ║ 
чво р нат чвор на та -о ‘који има мно го чво -
ро ва’. – Те су даске чвор на те и неће ваља -
ти за то што ти оћеш; ║ чвор но ват -ова та 
-о ‘и с т о ’ . – Чвор но ват овај пањ, биће ти 
добар да на њему цје паш дрва. 

чво рак чво р ка м зоол ‘пти ца из пор. 
Stur ni dae, Stu r nus vul ga ris’ – Ни мањег 
ство ра ни већег зијан ће ра: ти чво р ци могу 
да ти опу сто ше вино град ко нико. 

чво ру га ж в. чво га. – Уда ри јо гла вом 
у над врат ник па му ско чи ла чво ру га на 
челу. 

чвр га ж ‘уда рац по гла ви опу шта њем 
вели ког прста под вије ног испод пал ца’. – 
Кад се неко под ши ша, ми му уда ра мо чвр -
ге и каже мо: ниси при ја ви јо под шиш; ║ 
чвр гав -а -о ‘који има изра сли не на повр -
ши ни’. – Сва ка ти је воћ ка кода њиг чвр -
га ва, а кода нас јок. 

чвр ка ти -ам несв ‘луп ка ти, куц ка ти’. 
– Ондак загр мље и поче град да чвр ка по 
цре пу; ║ чврк ну ти -нем св ‘бла го неком 
уда ри ти чвр гу’. – Кад је дошо оши шан до 
гла ве, како ко дође он га мено чврк не; ║ 
чврк нут -а -о ‘огра ни че них умних спо -
соб но сти, луц каст’. –  Ма пушти га у бес -
тра га, виш да е мено чврк нут. 

чвр кља ти -а несв ‘цвр ча ти’. – Кад је 
изру чи ла ком пи ри ће у ону вре лу мас, 
поче ше да чвр кља ју.   

чврс чвр ста -о ‘чврст, тврд’. – Он ти 
је чврс ко кре мен, мош д-уда раш чак ма -
ком по њему, он се неће окр њи ти, само ће 
баци ти искру.   

чебу љи ца / чибу љи ца ж ‘бубу љи ца’. 
– Пои ска ка ле мом уну ку неке чебу љи це, 
а ја му кажем да су то бећа ру ше; в. кље -
шта. 

чегр ља ти -а[м] несв ‘ства ра ти оштре 
зву ко ве’. – Кад ветар покре не ону чегр -
таљ ку, она поч не да чегр ља и попла ши 
ште то чи не. 

чегр таљ ка ж ‘напра ва од дрве та којом 
се пла ше пти це и зве ри’. – Морам да 
поста вим чегр таљ ку еда би одаг но ове 
зијан ће ре.  

чегр та ти -ам несв ‘брбља ти, ћаска ти’. 
– Ене иг, ску пи ле се и пре ду и чегр та ју 
кое шта. 

 чегр ту ша ж ‘зми ја зве чар ка’. – Зве -
чар ка е опа сно отров на зми ју ри на, дале -
ко е било, а ми је зове мо чегр ту ша.  

чедан чед на -о ‘невин, беза злен, че-
стит, скро ман’. – Да да Бог, бла го ђеду, 
да нађеш неку побо жну и чед ну ђевој ку, 
па да се жениш и кућу кућиш;  ║ чед но 
прил.    

чедо с ‘дете’ – Пје ва ше Љепа ону: на 
буна ру чедо мате ри но воду лије, бјело 
лице мије.  

чеза ж ‘парад на кола на два точ ка која 
вуче коњ’. – Имо Јездо чезу, упрег не у њу 
њего вог дора та и тако е ишо возе ћи сву -
куђ. 

чека ти чекам несв пре ма чек ну ти. – 
Чека ла га док није дошо из вој ске, а он се 
поква ре њак оже ни с дру гом, е потље га 
сти гла суза ђево јач ка, ал би доц кан; ║ чек -
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ну ти -ем св ‘при че ка ти, саче ка ти’. – Чек -
ни ме мено, д-одем само до-куће д-узмем 
џоку и нов ча ник; в. вла жан, тиња ти.  

чеке та ло с ‘дрве на дашчи ца која, 
одска чу ћи од воде нич ког каме на, про пу -
шта зрне вље из коша’. – Оно чеке та ло 
одска че од каме на и дан-ноћ чеке та (в. 
26/2, стр. 74). 

чеке та ти чеке та несв ‘луп ка ти по 
воде нич ком каме ну’; в. чеке та ло; ║ чеке -
та ње с ‘звук чеке та ла’. – Не чуе се више 
рика ста да, ни бле ја ње ова ца, ни лавеж 
трли ца, ни чеке та ње воде ни ца, све се сти -
ша ло, заму кло, оклем бе си ло, скљо ка ло, 
урни са ло, буди-бок-с-нама. 

чеки ња ж ‘свињ ска дла ка’. – Ми смо 
сви ње шури ли и тако ски да ли чеки ње, а 
пође ко е сви ње сму ди јо. 

чекић / чекич чеки ћа / чеки ча м 
‘чекић’. – Ниси смео д-осје чеш шевар док 
ти шумар не уда ри чекич, ина че нае ба ко 
жути мрав, одма те они ништа ци оцин ка -
ре. – Ако си чекич – бид ни јак, ако си нако -
вањ – бид ни трпе љив. 

чеки ћа ти / чеки ча ти -ам несв ‘обе -
ле жа ва ти шумар ским чеки ћем дрве ћа за 
сечу’. – Кад је изи шо шумар да нам чеки -
ћа гра ђу за кров, ижње ли смо мено руч ка 
да послу жи мо чове ка.  

чекле и са ти -шем (не)св ‘попра ви ти, 
уре ди ти нешто’. – Севап је да им мено 
чекле и шем коша ру, да не уда ри кака 
сапан ђе ла на-зиму па да иг поби је, гро та 
би било, а јок само јазук. 

чекрк чекр ка м ‘уре ђај за намо та ва -
ње’. – Мучи ли смо се земај ле, све смо с 
воло ви ма извла чи ли труп це из-шуме, сад 
има ју чекр ке на трак то ри ма, ни по муке. 

чела ж зоол а. ‘медо но сни инсект Apis 
mel li fi ca’. – Пец ну ла га чела и сад се дере 
ко мага ре; б. ‘рој пче ла’. – Дошла му чела 
на-јабу ку у авли ји те сам одњо јед ну 
вршка ру и помо гок му е сави ти; изр. бје -
ла ~ ‘пета гене ра ци ја пото ма ка, чуку ну -
ну че’. – Нади но пра у ну че биће бје ла чела 

њеној мај ци Миле ви; ║ чели њи -а -е ‘који 
при па да пче ли’. –  Чели њи ујед је, кажу, 
здрав, ако ниси лер ги чан. 

челар м ‘пче лар’. – Нај бо љи челар у 
оно вре ме ти је бијо Радо мир, за кога су 
сеља ни гово ри ли да е мудар ко чела, па 
касни је учи тељ Перо Маџар; ║ челар ски 
-а -о ‘који се тиче пче ла’. – Перо ти је 
имо сав челар ски при бор.  

чели њак м ‘више кошни ца на јед ном 
месту, пче ли њак’. – Ста ри Радо мир ти је 
имо вели ки чели њак и у њему е сади јо 
матич њак. 

чело пек / чоло пек -опе ка м ‘неплод -
но и нерав но тло’. – Уда де се она наша 
Мил ка у онај чело пек, ђаво би тамо врат 
сло ми јо, код накиг при ли ка кое је има ла. 
– Више волим онај мој чоло пек но да ми 
дад неш по Балу ге. 

чеља де -ета с ‘осо ба, људ ска једин ка, 
члан поро ди це’. – То е мое чеља де, добро 
пове ди рачун, како се пона шаш. – Ја сам 
ову кућу начи њо за мене и за моју чељад, 
а јок да бид не ваша суд ни ца. 

чељу ска ж ‘жлеб на трли ци’. – Пре ко 
чељу ске про вла чи мо коно пље и озго уда -
ра мо кад трли мо (в. 100/2, стр. 596). 

чемер чеме ра ‘гор чи на, јад, бол’. – Све 
је то, мој бра те, бијо јад и чемер, не знаш 
да л ти је већа нево ља дола зи ла од Шва -
бу ри на ил од наши јег изро да; ║ чеме ран 
-рна -о ‘жало стан, уцве љен, оја ђен’. – 
Срп ски народ тамо, јадан и чеме ран, оста 
без куће и кући шта. 

чеме ри ка ж бот ‘биљ ка гор ког и 
отров ног пло да Vera trum’. – Нећу д-едем 
ништа, нај сла ђе би узо чеме ри ке ако ми 
веру еш, кад је све вако нао па ко. 

чен м ‘део гла ви це белог лука’. – Сва -
ко јутро ја узмем чен два бје ла лука и јез-
гру ора, ништа здрав ши је нема; ║ чене -а 
с ‘и с т о ’ . – Сва ки дан ваља узе ти поне ко 
чене бје лог лука, ништа здра ви је; в. 
крец(а).  
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чен ге ле ж мн ‘напра ва на коју се качи 
ошу ре на сви ња’. – Ми смо за чен ге ле 
кори сти ли куке од кан та ра.  

чеп м ‘зап ти вач (на буре ту, фла ши)’. 
– Кад нато чиш у поки њу раки ју, немо да 
забо ра виш вра ти ти чеп на буре ту (в. 16/1, 
стр. 56).  

чепа ти чепам несв 1. ‘с нестр пље њем 
тап ка ти у месту ишче ку ју ћи’. – Видим ја 
да се он унер во зи јо, само чепа нође пред 
суд ни цом; 2. ‘нага зи ти неког’. – Немо се 
чепа ти, чове че, гле дај шта радиш. 

чепе рак -ерка м ‘мера за дужи ну која 
одго ва ра раз да љи ни изме ђу раз мак ну тих 
врхо ва пал ца и кажи пр ста’. – Посва ђа ше 
се ни око шта, око пишљи вог чепер ка 
земље. 

чепр ка ти -ам несв в. чапр ка ти. – Ене 
ти коко ши ју, чепр ка ју ти у башчи ци. 

чепр ља ти -ам несв ‘пома ло копа ти, 
коп ка ти’. – Чепр ља мо још по-мено нас-
двое, око башчи це и то ти је, наше је про -
шло. 

чепу та ти -ам несв ‘чуп ка ти прсти ма’. 
– Немој де чепу та ти ту бра да ви цу, боја ти 
се да се не дад не на зло. 

чер га ж ‘циган ски логор’. – Некад је, 
кажу, вој нак била циган ска чер га и спо -

ра ди тога се овај про пла нак про зва Чер -
го ви ште. 

через  предл ‘због, зато’. – Через тога 
што није шћео да ски не шај ка чу кад је 
уишо у-општи ну, нису шће ли да га пуште 
код начал ни ка. 

черек м ‘четвр ти на меса од закла ног 
бра ва’. – Ако решиш да зако љеш теле, ја 
ћу да ти купим један пред њи черек. 

чере чи ти -им несв ‘сећи бра ва по кич -
ми на два дела’. – Поче ше да чере че рање -
ни ке чим су иг ошу ри ли и изва ди ли ан-
даћ. 

черу па ти -ам несв ‘ски да ти пер је са 
коко шке’. – Оног закла ног пјев ца тета пре -
ли вру ћом водом и поче га черу па ти. 

черу пи на ж ‘очу па но пер је’. – Немо 
више тра жи ти пјев ца, виђо сам њего ву 
черу пи ну доље у орни ци, мора да га е 
лиси чен да смо та ла. 

чесни ца ж ‘колач који се пра ви за Бо-
жић и у који се ста вља нов чић’. – Ове 
годи не кад смо ломи ли чесни цу, мене при -
па не дрв це од бад ња ка, а баба вели: то ти 
је, сине, јарам, а то зна чи – нара ди ћеш се 
ове годи не нај ви ше од сви југ уку ћа на.  

честа ж ‘густа шуми ца’. – Вика ше 
неки Гру јо из Виче уз чашу: не дај, Боже, 
што ми мај ка мисли, но да ми би да ме 
сна ђе што ми жена мисли, па макар каку 
мла ду сре сти у густој чести. 

честит чести та -о ‘частан, вре дан, по-
штен’. – То е бијо часан и честит човек, 
виђе ло се то и на њего вој сара ни, тешки 
народ дошо у прат њу. 

често ба -обе ж ‘густ, непро ре ђен 
усев’. – Кад се жито сија ло на сач му, па 
кад ник не, ти ону често бу мораш да про -
ре диш, ина че нема вај де.  

четвор м ‘дупли пар воло ва’. – Оздо 
из пото ка ћемо д-ува ти мо четвор. 

четво ри ти четво рим несв ‘упре за ти 
два пара воло ва (да се изву че неки  већи 
терет)’. – Кад се пове ћи терет нато ва ри, 

111. ЧЕНГЕЛЕ

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 653



до у поток воло ви дову чу, а из пото ка 
вамо на ви ше смо четво ри ли.  

четврт ка ж ‘комад дрве та исе чен у 
обли ку коц ке или ква дра’. –  Остру ждер 
ми дви је четврт ке да поту рим под овај 
тру пац да не лежи на земљи и повла чи 
вла гу. 

четврт но прил ‘уче тврт, четвр та сто’. 
– Бунар се копа четврт но, па се оси гу ра -
ва крче ла ма и кад се иско па до-дна, ондак 
се зида у-круг.  

чети ти се -имо се несв ‘саби ра ти се, 
зби ја ти се у гоми лу’. – Видим ја да се 
народ чети код Мла до ми ро виг коња на 
ваше ри шту, ја тамо, кад оно погод ба и 
цен ка ње само нако како то Мла до ми ру 
баста. 

[чет ка] ж. – Узми дер ми на ваше ру 
јед ну дрпа ру чет ку, ова ми се изли за ла; ║ 
чет ки ца ж дем. – Реко им учи тељ да наба -
ве неке враж је чет ки це за зубе. 

чет кар -ара м 1. ‘везе на плат не на кеса 
за чет ке’. – Изве зла ми уну ка чет кар, не 
може љеп ши да бид не; 2. ‘зана тли ја који 
пра ви чет ке’. –  Имо онда један чет кар у 
Љуби ћу, била му рад ња бли зу сара ча. 

чет ка ти -ам несв ‘чисти ти чет ком’. – 
Чет ка ла сам ти пан то ло не, бијо си иг иска -
љо диби дуз. 

четрес бр ‘четр де сет’. – Четрес прве 
нас оће ра ју за Немач ку. 

четре сни ца ж ‘четр де се то днев ни по-
мен’. – Четре сни ца пада у уто р ник, онда 
ћемо д-изда мо тају за-душу.  

чечвар -ара м ‘жбу ње’. – Неђе у оном 
чечва ру ми испо веди ми стер, жали је ми 
но ишта.  

чечва ри ца ж ‘жбун’. – Тре ба оне 
чечва ри це по-гро бљу поćе ћи и пова ди ти, 
гро та е да нам гро бо ви ђедо ва зара сту у 
аврик. 

чечвар ка ж в. чечва ри ца. – Чим сто ка 
ил  овце не  запа са ју  утри не,  ничу  чеч-
вар ке.  

чеша ги ја ж ‘сит но назу бље на метал -
на алат ка којом се тима ри круп на сто ка’. 
– Чеша ги јом сам  сва ки  дан  тима ри јо 
сто ку.  

чеша ги ја ти -ам несв ‘тима ри ти коње, 
кра ве чеша ги јом’; в. кочет. 

[чешаљ] чешља м. – Узми ми на ваше -
ру добар чешаљ, на овом се изло ми ло 
некол ко зуба ца; ║ чешљић -ића м дем. – 
Еве ти, рано баби на, купи ла ти баба чеш-
љић. 

чешам ба -амбе ж ‘јело и пиће за 
незва не госте (об. после свад бе)’. – Кад 
се ти ништа ци ску пе с коца и коноп ца на 
каку чешам бу, нако ко кока ња ри, обич но 
се нало чу и поч ну да пра ве неред.   

чеша ти (се) чешем (се) несв 1. ‘трља -
ти кожу услед свра ба, свр бе жи’. – Про -
па де чешу ћи се, мора да е нале ћо на шугу 
ил неку дру гу свр беж; 2. ‘ићи на какву 
џаба ну (в. чешам ба)’. – Тај гла само да се 
о-неког оче ше, већег чеша то ра нема у око -
ли ни.  

чеша тор м ‘човек који гле да где ће се 
на туђ рачун наје сти и напи ти’; в. чеша -
ти. 

чешљар -ара м ‘везе на плат не на кеса 
за чешље ве’. – Има ли смо ондак везе ну 

111. ЧЕШАГИЈА

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ654



кува ри цу, па чет кар, па чешљар, па шиби -
цар. 

чешма чешме ж ‘чесма’. – У Сави ној 
води била чешма, а вода лад на ко лед. 

чибук чибу ка м ‘бом бо на, шаре на, у 
обли ку цига ре те’. – На ваше ру има онај 
што про дае грон ту љи це, лици дер ска срца, 
чибу ке и кое шта. 

чиви ја ж ‘дрве ни или гво зде ни клин’. 
– Кад завр шиш кипо ва ње, оба ве зно тури 
чивије да ти не спа не сан дук од при ко ли -
це успут. 

чиви ја ти -ам несв ‘бави ти се сум њи -
вим посло ви ма’. – Целог вје ка е тај нешто 
чиви јо, ал да поту ри леђа – ко да се не 
ваља. 

чивит -ита м ‘модро пла ва боја’. – 
Ујко ва виња га бија ше пре ро ди ла, све гроз 
до гро зда па се пла ви ко чивит; ║ чивит -
ни -а -о ‘там но плав (о боји)’. – Чивит на 
боја ти се пра ви ла од чиви та и, д-изви -
неш, од пиша ће. – Наба ви ла сам чиви та, 
оћу д-ова р бам пре ђу за џем пе ре људ ма у 
чивит ну боју. 

чивлук чивлу ка м ‘чиви лук, даска на 
зиду или дрве ни стуб са кука ма на које се 
качи оде ћа’. – Обе си џоку на чивлук па 
ајде да руча мо;  в. ока чи ти 

чиво љак -ољка м ‘заглавак`. – Начин -
де-ми један чиво љак да под гла вим моти -
ку, неке јаде се расу ши ла па кли ма. 

чивт м ‘пар воло ва’. – Та кућа е била 
дома ћин ска, они су држа ли коње и два 
чив та воло ва. 

чив та ти се чив та(м) се ‘рита ти се, 
баца ти се зад њим нога ма’. – Добар им је 
коњ, ал има валин ку: чив та се. – Милин -
ко ви пасту ви сту шти ше се и чив та ју ћи се 
про тут ње ше путом ко мет ко ви. 

Чивут Чиву та м ‘Јевре јин’. – Живљо 
у-Гучи један Чивут, Арон му било име, 
веле да е бијо добар човек. 

чизма ж об. мн ‘обу ћа са висо ком са-
ром’.  – Чизма гла ву чува а јок шуба ра; в. 
сара; ║ чизме ти на ж аугм пеј; в. закр ва -

ви ти, нажу љи ти, сте за ти; ║ чизми ца 
ж дем. – Мора мо наба ви ти ђеци чизми це, 
иде зима. 

чик! узв. којим се неко иза зи ва на бор -
бу. – Чик дођи, да ти пока жем шта е 
мушко. 

чика ти чикам несв ‘иза зи ва ти на бор -
бу пона вља њем узви ка »чик!«, нер ви ра -
ти’. – Поче он Мило ша чика ти, те чик ово, 
те чик оно, а Милош му зви зну шамар чи -
ну, није знао шта га сна ђе. 

чикур ли ја м ‘ста ри ји човек’. – Ми ти, 
тако, иде мо путом кад наи ђе један чикур -
ли ја с коњи ма и вели: ајте, ђецо, пењ те-
се на-кола да ве пово зим.  

чилаш м ‘бели коњ (може има ти и 
сиве пеге)’. – Има ди ја гу ондај Рако ви ћи 
оне чила ше и вија кер. 

чим прил ‘док, пошто’. – Чим зађе 
сун це, поће рај сто ку кући. 

чим ка ти -ам несв ‘гриц ка ти, чуп ка -
ти’. – Кад смо окре та ли брав че на шиљ-
 ку, чим ка ли смо поме но оне запе че не 
кори це. 

чини м / ж мн ‘маги ја, опсе на’. – Веле 
да су јој баче не чини, па ника ко да с-уда; 
в. чиња ли ца. 

чини ја ж ‘дубљи суд за супу’. – Ондак 
није било чини ја ко-во сад, но земља не 
ћасе. 

чини ти / чиње ти -им несв ‘ради ти, 
ства ра ти’. – Нешто тре ба да чиниш, не 
мош целог живо та бити на грба чи роди -
те ља. – Како су чиње ли, нако су и доче -
ка ли, што сија ли оно им и никло, па ће 
оно и жње ти. 

чиња ли ца ж ‘вра ча ра, вешти ца’. – 
Она она мо чиња ли ца, док ми само допа -
не шака, пока за ћу јој ја њене чини. 

чипав -а -о ‘непред ви дљив, задрт’. –  
Тешко ћеш се ш њим здо го во ри ти, мло го 
е чипав; ║ чипа во прил тешко, напор но. 
– Питаш ме како живим, пра во ти кам, 
чипа во. 
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чип ка ж ‘руч ни рад од кон ца’. – По 
дну сук њи ца сам моим ђевој чи ца ма начи -
ни ла чип ке; ║ чип кас -ста -о ‘који је од 
чип ке, укра шен чип ком’. – Бија ше обу -
кла неку чип ка сту блу зу. 

чир м ‘загно је но место на телу, ulcus’. 
– Изби јо му неки чир на дебе лом месу, 
није мого да ćед не некол ко дана док није 
сазре ли јо и про ва ли јо се. 

чирак -ака м ‘посто ље за све ћу, свећ -
њак’. – Купи јо ми син за сла ву мло го зго -
дан чирак 

чистач -ача м ‘напра ва за ски да ње бла -
та с обу ће’. – Ондак нису били кал др ми -
са ни путо ви ко-во сад, па кад пане киша 
бид не бла то, и зато е пред сва ком кућом 
имо чистач. 

чисти ти чистим несв ‘откла ња ти, 
одстра њи ва ти прљав шти ну’. – Не вре ди 
чисти ти само спо ља, да не бид не спо ља 
гла дац а изну тра јадац.  

чисту нац -нца м а. ‘склон хигије ни, 
уре дан човек’. – Он ти је од малиг ногу 
нау чен да бид не чисту нац, доће ран и уре -
дан; б. ‘чиста обра за’. – За њега се може 
рећи да е пра ви чисту нац, ведра чела и 
обра за чиста, што но кажу: чис ко суза. 

читав -а -о ‘цео, сав’. – Земај ле се 
чита ва пла ни на беље ла од ова ца; ║ чита -

во прил ‘лепо, добро, мно го’. – И њиг 
дво и ца се чита во цене и воле ко-но да су 
рође на бра ћа; в. зов нут. 

читак чит ка -о ‘читљив, јасан’. – Он 
је имо читак шако пис, а мој нико није 
мого ласно да про чи та; ║ чит ко прил 
‘лако читљи во, лепо’. – Он је умљо да 
пише чит ко и згод но. 

чича м 1. ‘очев брат, стриц’. – Бијо 
мој покој ни чича, Бог да га про сти, вели -
ки бого мо љац; 2. ‘муж (кад супру жни ци 
зађу у годи не)’. – Вели маја Сто јан ка: ја 
и мој чича бог ме још спа ва мо у истом кре -
ве ту, топли је нам; в. ћилим; 3. ‘ста ри ји чо-
век’ – Чича, пошто ти је тај јарац; ║ чиче -
ти на м пеј; в. под ве сти; ║ чичи ште м пеј; 

в. позли ти се; ║ чику на м ‘чича, стриц 
(одм)’. – Вика ше покој ни чику на, лака му 
земља, ко се чува и Бог га чува, и зато, 
вели, бла го чику ни, иди мудро, не поги -
ни лудо; ║ чиле -а м ‘чича, стриц’. – Мој 

весе ли чиле ти је у свое вре ме бијо нај бо -
љи рвач. 
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чкарт м ‘фали чан, неспо со бан за вој -
ску, шка рт’. – Пре ко ри човек Зору у писму, 
вели: још си нашла да се бру каш с оним 
чкар том чкар та вим, а ја рату ем, а Зора 
њему одго ва ра: нит је тебе до рата, нит је 
мене до чка р та, што се мора, мора, поздра -
вља те тво ја Зора; в. жго љо; ║ чка р тав -а 
-о ‘неспо со бан, зао стао у раз во ју’. – Није 
он осто чка р тав зато што није имо шта д-
еде, но зато што е зло еб. 

чкем бе чкем бе та с ‘део тела живо ти -
ње у којем се вари хра на, шкем бе’. – Ни 
чкем бе та нисмо баца ли кад зако ље мо теле 
ил јуне, каки то, но смо пра ви ли чкем би -
ће;  ║ чкем бав -а -о ‘који има вели ки 
трбух’. – А Тотрк, нако чкем бав, вели: 
добро, док то ре, ако не сми јем масно, ни 
сла но, сми јем ли да пасем, а док тор му не 
оста дужан, па вели: сми јеш, ал немој по 
роси. 

чкем би ћи м мн ‘јело од шкем бе та, 
гове ђег бура га’ – Кад се напра ве чкем би -
ћи у сосу, то ти ништа љеп ше нема; в. 
чкем бе. 

чки љи ти -им несв ‘напре за ти се при 
гле да њу, шки љи ти‘. – А он поче да чки -
љи на-очи, па не мож да се начу ди како 
то изгле да. 

чкр бав -а -о ‘с окр ње ним зуби ма, 
безуб’. – Куд гој мрд неш, мош да видиш, 
вако, само поне ког чкр ба вог и багља вог 
гема ља, без куве та, што е зака ве до и пре -
ку сту ри јо се сав шмо кљав и гро но вако 
ко ја.  

чкр би на ж ‘ква ран, окр њен зуб’. – 
Наму чи ме ноћас ова моја чкр би на, нисам 
ока скло пи јо. 

чла нак -нка м ‘заде бља ње на ста блу 
биљ ке’. – Бога ми некол ко чла на ка оздо 
поче ли муру зи да се пот су шу ју од ове 
суво ви це. 

чми чак чмич ка м ‘бубу љи ца на очном 
кап ку’. – Иско чи јо му неки чми чак на оку 
има некол ко дана, а маја му каже: изутра 
нашти ну, при је уми ва ња, про тр љај десни 

прстом и тим нама жи чми чак, има д-оде 
ко руком одње то. 

чобан чоба на м ‘осо ба која чува сто -
ку, пастир’. – Он ти је све до вој ске бијо 
чобан, тек кад је ослу жи јо, почо д-иде с 
нама по пољ ском раду; ║ чоба нин м 
‘и с т о ’ ;  . – Нође на Коре на та ма су се 
саста ја ли чоба ни из три џема та;║ чобан -
че -ета с ‘дете које чува овце’. – Јеси ли 
ти оглад ње ло, баби но чобан че? 

чоба ни ја ж ‘чува ње сто ке, чоба ни са -
ње’. – Доруч куј па д-идеш у чоба ни ју. 

чоба ни са ти -шем / чоба но ва ти -уем 
несв ‘бави ти се чобан ским посло ви ма’. – 
Кад смо нас дви је ђево ва ле, ми смо дру -
го ва ле и чоба но ва ле; в. пар њак. 

чобан ка ж ‘пасти ри ца, жена која чува 
овце’. – Кад је наи шо пре ко Коре на та, 
види он тамо ка Сави ној води овце и дви -
је чобан ке како пле ту и реши да им се 
ука же. 

човек -ека / -ека м 1. ‘зрео, одра стао 
мушка рац’; изр. ~ из јед ног кома да ‘чврст, 
посто јан’. – Иć, то е човек из јед ног кома -
да, људе ска ра и по;  2. ‘муж, супруг’. – 
Кад смо на ваше ру сре ти ли моју тет ку 
која е била боле сна кад смо пра ви ли свад -
бу, ја јој пока жем мог дру га и велим: тет -
ка, то ми човек, а она га скро зи ра од гла -
ве до пете, па вели: ако, шта ћеш, јопет 
боље но да си ско чи ла у Мора ву; ║ чове -
чић -ића м дем; в. аир ли, сићу шан, ћут-
љив; ║ чове чан -чна -о ‘који се одно си на 
чове ка’. – Он је вазда био и честит и чове -
чан; ║ човеч но прил ‘пожр тво ва но, несе -
бич но’. – Он је туј нак посту пи јо човеч но, 
ту нема шта да се рек не, сва ка му час и 
чес; ║ чове чан ски прил ‘људ ски, чести -
то’. – Него ајде да ми, нако чове чан ски, 
реши мо ту ствар, да ćутра наши мла ђи, 
не дај Боже, нема ју неку зађе ви цу, него 
да се зна да смо ми тако шће ли. 

чоја ж ‘чоха, врста ква ли тет ног сук на 
или што фа’. – Реше ондак мои да и мене 
саши ју одје ло од чоје, веле: сва тво ја суврс 
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пре ста ла да носи сук не но; ║ чо[ј]ани -а -
о ‘који је од чоје’. – Знаш како каже она 
што оно мад запје ва ше на моби: Расте 
тра ва, расте шљи ва пла ва / ајде, мала, 
вре ме да се спа ва, а она му вели: а зал 
ниси чуо шта каже после: Не смем, лоло, 
ује шће ме гуја / испод тво га чоа но га гуња.  

чокањ -ања м ‘ста кле на чаши ца од 
100 млл, у обли ку фла ши це, за раки ју’. – 
Бла го души што чока ње суши; ║ чокањ -
чић -ањчи ћа м дем. – Мешчи ни да нисмо 
попи ли ни по пе-шес чокањ чи ћа и како 
нас ува ти те се напи смо, опште не-знам; 
║ чока њи ца ж ‘и с т о ’ . – Он осу шио 
некол ко чока њи ца и почо згод но да пле те 
јези ком; ║ чокањ че -ањче та с ‘и с т о ’ . – 
Сипај дер нам по јед но чокањ че. 

чокот -ота м ‘дрве на сти део вино ве 
лозе’. – Они наши чоко ти ста ри што има -
ди ја смо у Бањи ци су рађа ли сва ке бого -
вет не годи не. 

чоло пек в. чело пек. 

чор ба лук м ‘вели ка пор це лан ска 
посу да за супу или чор бу’. – Ако е мај ли -
ра но, онда ти то није чор ба лук но чини ја, 
а ако е земља но, то ти је ћаса.  

чпе ља ти чпе љам несв ‘цеди ти, исти -
ски ва ти’. – Немој де да чпе љаш те чебу -
љи це, да се не позлје де. 

чпо тав -а -о ‘закр жљао, ситан, убог’. 
– Онај момак је, бра те, мло го чпо тав.  

чува оц м ‘човек који чува оно што је 
сте као’. – Бијо е убо и ти рад ник и вели ки 
чува оц; в. ради ша. 

чува ран -рна -о ‘ште дљив’. – Не зна 
се да л је бијо рад ни ји, да л чувар ни ји, 

зато  е и сте ко све оне љепо те што ви-
диш. 

чувар ку ћа ж 1. ‘јаје које се чува од 
Вас кр са до Васкр са’. – Ми оста ви мо о 
Вас кр су оно прво вар ба но јај це до дого -
ди не и то зове мо чувар ку ћа; 2. бот ‘зеља -
ста биљ ка Sem per vi vum tec to rum’. – У ста -
ру цре пу љу баба бија ше поса ди ла 
чувар ку ћу и држа ла е на цре пу од тре на. 

чува ти чувам несв ‘ште де ти’. – Чувај 
паре за црне дане. – Чувај док имаш; 2. 
‘оба вља ти чобан ске посло ве’. – Ја чува ла 
овце док сам се уда ла; 3. ‘бора ви ти 
послед њу ноћ поред покој ни ка’. – И тако 
он нава ли јо да те ноћи чува меи та јел, 
вели, покој ни чиле је то заслу жи јо.  

чудан чуд на -о ‘нео би чан, изу зе тан, 
дру га чи ји’. – Кажу да е бијо чудан, ал 
мло го мудар човек. 

чуде[н]ственије с ‘чудо’. – Не даде 
оно чуден стве ни је Сави д-иде ка кући, но 
му усу ка врат, окре те гла ву уде сно и наће -
ра га да зага зи у поток, па уз оба лу, она -
мо у Руж чи ћа баре ка  Обре но вој кући. – 
Сва шта сам у живо ту виђо, ал оно чуде -
стве ни је што виђек оно мад на ваше ру још 
нисам. 

чуд но ват -а -о ‘нео би чан, нео че ки -
ван’. – Он је бијо чуд но ват човек: никад 
му ниси мого зна ти да л мисли оно што 
каже; ║ чуд но ва то прил ‘нео бич но’. – 
Нека ко ми све то дође чуд но ва то: откуд 
баш он да се деси у том часу туј нак. 

чука ж ‘врх на неком узви ше њу’. – На 
оној чуки стал но чека мо дивљач.  

чукаљ чукља м ‘чла нак, зглоб (на 
нози, руци)’. – Пови ше чукља га нешто 
печи ло; в. закр ва ви ти. 

чука ра ж ‘срце’. – Док чука чука ра, 
мрда се нека ко; кад ста не да чука, онда 
идеш на одмор.  

чука ти чукам несв 1. ‘уда ра ти, куц -
ка ти’. – Немој де више чука ти с тим ђаво -
лом, про би нам гла ву; 2. ‘куца ти на писа -
ћој маши ни’. – Кад ме звао за ćедо ка, ја 
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уви ђем тамо, суди ја гово ри, а нека жен -
ска чука на маши ну; ║ чук нут чук ну та -о 
‘уда рен, при глуп, огра ни чен’. – Он ти је 
мено чук нут или, што би реко Мијо драг, 
опа у чен. 

чуку ља ж ‘сла ба, мрша ва кра ва’. – 
Обне ра ди ли се и нема ју ништа сем оне 
јед не чуку ље, а и она, весел ни ца, мрша ва 
ко гра на; ║ чуку љи ца ж дем. – Имо само 
јед ну чуку љи цу, а и њу му оте ше за порез; 
║ чукуљ чи на ж пеј. – Немир не ове 
чукуљ чи не, ниђе иг сти ћи. 

чукун ђед м ‘очев пра де да, дедин 
отац’. – Ста ри Вићен ти је ти је мој чукун -
ђед, а његов ми отац Мило рад дође наврн -
ђед. 

чуља ж ‘живо ти ња крат ких уши ју’. – 
Она чуља ти је нај не мир ни ја од сви јег 
ова ца; ║ чуљав -а -о ‘који има мале уши’. 
– Ако и јесам чуљав, нисам глув; ║ чуљас 
-ста -о ‘и с т о ’ .  – Оно чуља сто кере мло -
го опа сно. 

чума ж ‘куга’. – Уда ри чума те годи -
не и тешка омла ди на помр је, ене ти на 
гро бљу спо ме ње ће ти рећи; зато се и каже 
у наро ду: купи, дале ко било, ко чума ђецу. 

чунак чун ка м 1. ‘део при бо ра за тка -
ње који се про вла чи кроз нити’. – У чунак 
се уба ци цјев ка са намо та ном потком и 
онда се он про ти ње кроз осно ву; 2. в. 
сулун дар. – Бог ме су чун ко ви зау ну ли од 
гаре жи, морам да иг изне сем и очи стим.  

чупа ж ‘девој чи ца с неу ред ном косом’. 
– Што не оче шљаш ону чупу но си је 
пушти ла напо ље наку; ║ чупу ша ж пеј. – 
Иди те се оче шљај, чупу шо јед на, није те 
сра мо та д-изи ђеш у авли ју тако чупа ва 

чупав -ава -о ‘дла кав, космат, рутав’. 
– Кад се он помо ли нако чупав и нео бри -
јан, они виђе ше да е ђаво одњо шалу и 
поче ше д-узми чу. 

чупа вац -авца м 1. ‘дуго ко си мла дић’. 
– Откад се ови чупав ци поја ви ше, поче 
омла ди на да срља у бру ку и сра мо ту; 2. 
‘колач који се састо ји од пати шпа ње пре -

ли ве не чоко ла дом посу том мле ве ним ора -
си ма’. – Умје си ла ви бака чупав це за 
потље вече ре; в. пати шпа ња. 

чупа ти -ам несв ‘уби ра ти коно пљу, па-
суљ’. – Нису код куће, оти шли да чупа ју 
коно пље. 

чути чуе (не)св 1. ‘опа зи ти слу хом’. 
Ђедо е гово рио да баба још добро чуе – 
оно што јој се допа да; 2. ‘осе ћа ти’. – Не 
чуе он муку сиро ти ње. 

чуту ра ж в. букли ја. – Вика ше ђедо за 
оне одро де: саће ра ли им веру у чуту ру. 

чуча вац -авца м ‘ста рин ски казан за 
пече ње раки је’. – Земај ле није било ови је 
лам пе ка но се џибра пекла у чучав ци ма. 

[чучати] -им несв. – Њему е тешко д-
изне се сто ли цу па чучи ној нак на басам -
ци ма; ║ чуч ну ти -нем св пре ма чуча ти. – 
Кад смо се игра ли кри је, ми чуч не мо иза 
баби ниг гор ги на те се сакри је мо. – Иди, 
бла го баби, тамо иза врзи не те чуч ни и 
каки.

114. ЧУТУРА
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џаба прил ‘бес плат но, без накна де’. – 
Џаба сијеш ако ти Бог не сачу ва уćев; изр. 
Џаба ти кири ја. – Џаба га било. – Џаба 
им; ║ џабе ‘и с т о ’ . – Знаш како е каза но: 
џабе си доби јо – џабе и дад ни. – Није он 
џабе оćе ђо. –– Џабе га било; ║ џаб-џабај -
ле ‘у бес це ње’. – Кад су, беја ги, пра ви ли 
онај при нуд ни откуп, узи ма ли су џаб-
џабај ле све што су шће ли; ║ џаб-џабе 
‘и с т о ’ . – Наку њиву му узе ли џаб-џабе. 

џаба и са ти -шем св ‘дати без накна де, 
опро сти ти дуг’. – Џаба и ши то и глај се 
посла, нек ти то бид не шко ла да с ништа -
ци ма не тре ба има ти посла.  

џаба лук -алу ка м ‘нешто што је доби -
је но џабе’. – Нави кло то на џаба лук, друк -
чи је и не зна да живи: гура ли му ђед и 
баба, гура ли му отац и мај ка и оста неспо -
со бан цео живот. 

џаба лу чар м ‘нерад ник, лен шти на’. – 
Тако само раз ми шља џаба лу чар; ама, 
чове че, од сва ког рада има вај да, некад 
мања, некaд већа, а од џабо ље ба ре ња нико 
вај ду није виђо. 

џаба лу чи ти -им несв в. џаба ље ба ри -
ти. – Немо те, ђецо, никад џаба лу чи ти, 
зау вар је шта било при вр је ди ти. 

џаба ље ба ри ти / џабо ље ба ри ти -еба -
рим несв ‘лен ство ва ти, ништа не ради ти’. 
– Она рђа џабо ље ба ри, бекри ја и вели: 
живи јо рад, живи јо труд, нек ради ко е 
луд, и још каже: уми ре и онај што нема 
пан то ло не ко онај што има мили јо не, ал 
је смет но с ума да е каза но и то да е умро 
ко ради,  ал умро и онај што не ради и, 

ко-но што вика ше наша баба, ко ради умр -
је ће, ко не ради и-при је ће.  

џаба ље ба рош / џабо ље ба рош м ‘који 
једе хлеб џабе не зара ђу ју ћи га’. – Кад 
џаба ље ба ро ши завла да ју, ондак народ 
про па да. 

џаба на ж ‘бес плат но, џабе’. – То ти 
нису ника ки људи који гла ју да с-оче шу о 
неку џаба ну, обра зли човек то никад неће 
д-учи ни. 

џавр ља ти -ам несв ‘чавр ља ти, брбља -
ти’. – Ова ђечи ца само џавр ља ју, пова -
здан, ко врап ци. 

џагор м ‘шум од мно штва гла со ва, жа-
мор, жагор’. – Онај каван ски џагор му 
толи ко оми љо да није има ло дана да није 
тамо зами цо ко на соли ло. 

џада ж ‘друм, покал др мљен пут’. – 
Вуко смо каме ње из рје ке кад пра ви смо 
џаду и кад све поку пи смо мора до смо д-
иде мо у Бран ков рид. 

џазбен џазбе на -о в. чазбен. – Њина 
кућа е одвај кад била џазбе на, нико није 
мого про ћи поред авли је да га не-уго сте. 

[џак] џака м; в. ујам, цак ну ти, шушка; 
║ џаче -ета дем; ćеки ра; ║ џачи на м аугм 
пеј. – Ко саши воли ку џачи ну од осам де -
сет кила, дабог да се опа ме ти јо, сло мик 
леђа; ║ џачић -ића м дем. – Има ли смо 
мали џачић од пет не стак кила за мутве но 
бра шно 

џака ти џакам несв ‘сва ђа ти се, гала -
ми ти’. – Кад поч ну Миле на и Анка да 
џака ју, ћера ју јед на мимо-дру гу да се не 
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мош наслу ша ти шта им све пане на-ум; в. 
сто ка, огу гла ти. 

џам бас -аса м 1. ‘трго вац коњи ма’. – 
Он ти је бијо џам бас, само купо во и пре -
про да во коње; 2. ‘хра бар човек’. – Сре -
тен ти је земај ле бијо џам бас каког мај ка 
није роди ла, тај се није пла шио никог сем 
Бога. 

џан гри за ло с ‘досад на осо ба, сит ни -
чар’. – Пушти то џан гри за ло, само дан гу -
биш, ништа памет но од њега неш чути. 

џан гри за ти џан гри зам несв ‘изво ље -
ва ти, при го ва ра ти, доса ђи ва ти’. – Ма нај -
кри вље ми би што од њего вог џан гри за -
ња нико не мога ди ја ше ништа про - 
збо ри ти. 

џан да ме ри ја ж ‘жан дар ме ри ја’. – Бијо 
Дра ги ша при је рата у џан да ме ри ји и тамо 
се опи сме ни јо и сви ко да пише кра сно -
пи сом. 

џан дар -ара м ‘жан дарм’. – Кад су наи -
шли џан да ри, они шмуг ну ше мили мои 
куд кои; ║ џан дар чић  -ића м дем. од џан -
дар – Има ли, баба, кода-вас лопов чи ћа, а 
она вели: јок, сви оти шли у џан дар чи ће; 
║ џан дар чи на м аугм од џан дар. – Он ти 
је бијо џан дар чи на и по; ║ џан дар ски -а -
о ‘који се тиче џан да ра’. – Џан дар ски 
коњи једу по пе-шес кила жита на-дан.            

џан др ља ти -ам несв ‘изво ље ва ти, 
при го ва ра ти, зво ца ти’. – Не џан др љај туј -
нак, тако ти Бога. 

џан др љив -рљи ва -о ‘набу сит, сва -
дљив, који мно го при го ва ра дру ги ма. – О, 
људи моји, џан др љи ва чое ка, таког не 
виђе ше мое очи за ови јег седам де сет. 

џапа ти се џапам се несв ‘сва ђа ти се, 
спо ри ти се, зате за ти одно се’. – Немој туј -
нак да се џапаш, но језик за зубе, памет 
у-гла ву, а пут под-ноге. 

џара ти џарам несв 1. ‘иза зи ва ти, про -
во ци ра ти’. – Знаш како вели чича: не џарај 
меч ку у незгод но место; 2. ‘под ја ри ва ти 
ватру, раз гр та ти жар’. –  Ене га оста у-

кући да џара ватру; ║ џар ну ти џар нем св 
пре ма џара ти. – Џар ни мено ватру тим 
кука чом; в. ијед, набој, оси њак; ║ џар ка -
ти -ам дем в. тар ка ти. – Кад се уне су 
бад ња ци, ђедо поч не џар ка ти ватру, а баба 
вели: кол ко вар ни ца ноли ко сре ћи ца, кол -
ко вар ни ца ноли ко овчи ца; в. ијед, набој, 
оси њак.  

џаф та ра ж ‘жена сва ђа ли ца’; в. торо -
ку ша.  

џбир м ‘жбир, доу шник, ухо да, пот ка -
зи вач’. – Таки је то поган сој, веле да му е 
и ђеду ри на био џбир, а за очу ри ну да ти 
не при чам, тај је цин ка ри јо и кумо ве. 

џбун м  в. чечва ри ца. – У оном џбу ну 
тица напра ви ла гње здо и изле гло се пето -
ро тића. 

џго ља вац -вца м в. џго љо. – Наи ђе пу-
том неки, реко би човек, џго ља вац, назва 
нам Бога и вели: људи, немо те кила ви ти 
туј на, узе ону пали ју и зане се кола ко од 
шале, а ђедо му вели: па ја, није џабе каза -
но да памет царуе, а сна га кла де ваља.    

џго ља ви ца ж ‘сит но, неу глед но жен -
ско чеља де’. – Она џго ља ви ца ти је вред -
ни ја од мло ги јег овиг што се држе у сили. 

џго љо -а м ‘мали, ситан, неу гле дан 
човек’. – Шта ти је при чо онај џго љо и 
вели ли да ће бити бољи човек но што му 
е бијо ђед; ║ џго љав -а -о ‘нераз ви јен, 
сла ба шан, мршав’. – Нашло се оно џго -
ља во да нама соли памет.  

џеба на -ане ж ‘муни ци ја’. – Не жали 
се џеба на кад се бра ни праг и чељад од 
зло тво ра. 

џева ж ‘гала ма, вика’. – Шта сте дигли 
џеву ко каке чав ке? 

џевап -апа м ‘начин на који се про -
блем реша ва, како се с нечим изла зи на 
крај’. – Знаш како е каза но: ласно е кав гу 
замет ну ти, ал је тешко кав зи џева па дати.  

џев џа ра ж ‘мањи пас’. – Чуе мо ми 
како напо љу ђевли ова наша џев џа ра ко 
да е неко натут ко, ника ко да с-отка ни, 
отво рим вра та – кад Мићо. 
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џезва ж ‘лон че са дршком’. – При став -
де, жено, џезву да срк не мо ја и мој рођо, 
уз муче ни цу; ║ џезви ца ж дем; в. судић   

џемат -ата м ‘засе лак’. – Зна те ли ви, 
ђецо, како е Ста љин сагу би јо [ау]торите т 
у Сте ва но ви ћа џема ту; ║ џемат ски -а -о 
‘који при па да џема ту’. – То е џемат ска 
имо ви на; ~ утри не ‘зајед нич ке пар це ле 
за испа шу сто ке’. – У пла ни ни су, у вре ме 
оно, посто ја ле џемат ске утри не и тамо е 
пасла сва чи ја сто ка у реве ни. 

[џемпер] м. – Обу ци, сине, овај џем -
пер на ков ча ње, па ако угри је, ти га рас -
коп чај те се мено рас ко мо ти, ал немо да 
га ски даш начи сто, још је ово вре ме вар -
љи во, мож да се озе бе очас.  

џена ри ка ж бот ‘сор та шљи ве’. – Ми 
смо у Орни ци има ли разно ра зне шљи ве: 
и беро сав ке, и рану ше, и црно шљи ве, и 
бје ло шљи ве, и ком пи ру ше, и маџар ке, и 
пискав це, и дре нов ке, ал што нам је јед на 
џена ри ка рађа ла – то не мош да пој миш. 

[џеп] м.  – Кажу кад е он бијо бла гај -
ник у задру зи да е била пра зна каса, а 
пуни џепо ви. 

џепа рош м ‘сит ни лопов, који кра де 
из џепо ва’. – Јада се џепа рош како е до-
шло зад ње вре ме, вели: не сми је човек 
ласно сво ју руку да заву че у туђи џеп. 

џибра ж ‘отпад при пече њу раки је’. – 
Џибру смо изру чи ва ли у свињ ску башчу, 
па су сви ње крца ле кошчи це и јеле језгру. 

џибр о ња м ‘пија ни ца, алко хо ли чар’. 
– Пушти, бре, тог џибр о њу, видиш да е 
про по од раки чи не. 

џив џан -ана м ‘вра бац’. – Кажу да е 
бољи џив џан у руци но голуб на гра ни, а 
ја не знам шта би ми ни џив џан ни голуб. 

џига ри ца ж ‘џиге ри ца,  јетра’. – При -
чо Обрад како га е јам пут спа сла џига ри -
ца, поцр ка ли смо му од-сми ја; ║ џигер ли 
непр ом ‘који има боју џиге ри це’. – Не 
знам како би ти реко: има ла е неку блу зу 
нако џигер ли бое и оти шла е оним доњим 
пути ћом. 

џиге ри чар ка ж ‘зла жена, која »једе« 
џиге ри це’. – Она њего ва џиге ри чар ка једе 
живе људе. 

џигљав -a -o ‘висок а мршав, танак’. 
– Није се још подат ко, ал џигљав, веле да 
е нај ви сок ши ји у-шко ли,  

џигља ти -ам несв ‘изра ста ти нагло’. 
– Почо Јован да џигља на заме рак, мешчи -
ни да е за јед но љето, сти го оца. 

џид ну ти се -нем се св ‘рит ну ти се, 
баци ти се зад њим нога ма’. – Џид ну се 
зад њим нога ма, само ćев ну ше пот ко ви це 
и зар за. 

џили та ти се -ам се ‘пра ћа ка ти се, 
рита ти се’. – Шта се џили таш ко пра се у 
џаку. – Не џили тај се туј нак ко неко ждре -
бе, но се скра си да те баба оку па. 

џимри ја м / ж ‘твр ди ца’. – Џимри ја е 
то, већи је његов динар нег нечи ја пла та. 

џогљав -а -о ‘нера ван’. – Кући им 
незгод но при ћи, узак, џогљав пут, а све 
дру го е, нема шта да се рек не, капа доље. 

џока ж ‘кра ћи капут’. – Стал но е ђедо 
гово ри јо: ђецо, љети поне сте џоку, зими 
како вам драго; ║ џоки ца ж дем; в. заков -
ча ва ти; ║ џоке ти на ж аугм пеј; в. наву -
ља ти. 

џом ба ж ‘испуп че ње на путу’. – Што, 
бре, људи, не порав ња те овај пут но вам 
све џом ба до џом бе; ║ џом би ца ж дем. – 
И на малој џом би ци мош сло ми ти ногу; ║ 
џом бас -ста -о ‘нера ван, каме нит (терен, 
пут)’. – Наи ђо смо на неки џом бас крај, 
мало-мало па неке нерав ни не да сло миш 
врат. 

џон гља ти -ам несв ‘при ча ти непо ве -
за но, брбља ти, зво ца ти’. – Џон гља ла му 
Мили ча ра цео живот и он од наке дома -
ћин ске куће начи ни цига ма лу у којој се 
ни за-каки ред не зна. – Џон гља ла му дан-
ноћ докле није од њега напра ви ла обич -
ног ништа ка. 

џоња ти џоњам несв ‘дуго спа ва ти’. – 
Џоња до под не, вуци ба ти на јед на, никад 
од њега човек бити неће. 
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џора ж ‘крма ча’. – Видиш кака јој е 
кућа: ко да у њој живи џора, а јок жена. 

џугља ти џугљам несв ‘стал но при го -
ва ра ти, наго ва ра ти’. – Џугља ла му дан ноћ 
док га није подур ја си ла да се зава ди с 
оцом и д-оду од куће у варош. 

џукац џук ца м 1. ‘пас’. – Зале ће се на 
њега неки џукац и да у рука ма није имо 
неки опла вак, не знам шта би се деси ло; 
2. ‘човек пасје нара ви’. – То ти је оби чан 
џукац, кад ти ја кажем, немо ш њим д-
имаш посла. 

џуке ла ж 1. ‘ста ри пас, скит ни ца’. – 
Џуке ла ма не тре ба бра ни ти да лају, то им 
је посо; 2. ‘лош човек’. – То чове ка ни 

виђе ло није, обич но џуке ла и то она од 
гориг; ║ џукел чи на м аугм ‘нека рак те -
ран човек, рђа’. – Бежи од оне џукел чи не 
докле те ноге носе. 

џум бус џум бу са м ‘неред, русвај’. – 
Ђе гој су они дошли, напра ви ли су џум -
бус, зато диље од њиг. 

џумле прил ‘зајед но, ђуту ре, редом, 
све’. – Оћу да ти купим све џумле, ал мора 
да ми спу штиш цену. 

џупи ти -им несв ‘чека ти’. – Ђе си 
досад, кумим те Богом, џупим вође од-
јутр ос. 

џуџа м ‘лош човек’. – Пушти ту џуџу, 
то чове ка виђе ло није.

РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 663



шав1 м ‘поруб, лини ја по којој се 
шиве њем спа ја ју два кома да плат на’. – 
Нешто ми се раши јо овај шав на десној 
нога ви ци; в. рас пе гла ти.  

шав2 м ‘шраф’. – Не могу д-одша вим 
овај шав, мло го е зац ђо, кан дер мено гаса 
да попу шти; в. попри ви ти. 

шавањ шав ња м ‘дрве на посу да за 
уми ва ње и пра ње ногу’. – С вече ри сна ја 
сипа млаке воде у шавањ и при не се д-
опе ре све кру ноге. 

шав ни ца ж ‘баски ја (в.)’. – Истру жи 
ми шав ни це три са пет, ни-лјек не(ј)аче. 

шајак шај ка м ‘врста што фа слич на 
сук ну’. – Касни је је шајак почо да се носи 
мешто сук на; ║ шај кан шај ка на -о ‘који 
је од шај ка’. – А доље шај ка не пан толо -
не, уске, оне ски ја шке, заков чаш она три 
дуг ме та, наву чеш пре ко пете пот пет ни ке 
тако да пан то ло не не могу да ти се изву -
чу из чара па, обу еш вуне не чара пе, па 
кон ду ре и шибај; в. дола ма, мика да. 

шај ка ча ж ‘срп ска народ на капа, део 
народ не ношње’. – Па кад бид не пра зни -

ком, мом ци обу чу ношње, обу ју опан ке, 
горе туре шај ка че, ко цвје то ви у лива ди.  

шај тов -ова м ‘дрве на сла ви на на 
буре ту’. – Пове ди рачу на кад уто чиш вино 
у бокал, добро при ви шај тов. 

шака ж анат. – Није шћео да му дад не 
ни шаку бра шна, кука ви чен да јед на; ║ 
шачи ца дем од шака. – Узми у шачи цу 
мено меки ња па дад ни јаги да поли же; ║ 
шаке ти на ж аугм од шака. – Има шаке -
ти ну ко воде нич ки лопар; ║ шачур да ж 
‘и с т о ’ . – Не дао ти Бог да те он кроз 
њего ве шачур де про пу шти; изр. с-шаке 
‘нешто јед на ко шири ни дла на’. – Те ноћи 
пад не мено снје га, нако с шаке, па смо по 
тра го ви ма могли да раза зна мо куди је су 
про шли кур ја ци; ~ јада ‘сит но, бед но, 
мало’.  – Нема шта да видиш, шака јада. 

 шаке та ти се -ам се несв ‘тући се 
песни ца ма’. – Кад се посва ђа ше, поче ше 
се шаке та ти ко сума ну ти. 
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шакла ми ти шакла мим ‘при ча ти без 
везе, гала ти ти (в.)’. – Мло го е добар онај 
Лисо, ал шакла ми, бра те, ко нико, мало-
мало па му се омак не која галат на реч. 

шако ва ти се шаку ем се (не)св ‘руко -
ва ти се’. – После свиг тије сми ца ли ца, ми 
се изми ри смо и шако ва смо.  

шако пис м ‘руко пис’. – Он ти је имо 
шако пис ко сврач је ноге, нико живи није 
мого да про чи та њего во писмо. 

шал м ‘топли вуне ни одев ни пред мет 
око вра та’. – Да ми не би оног мај чи ног 
вуне ног шала да зави јем уве та по оној 
мећа ви, отпа до ше. 

шала ж ‘досет ка, крат ка духо ви та при -
ча’. – Шала на стра ну, ал морам да ти кам 
да то није чове чан ски. – Знаш како се 
каже: у шали па при ва ли, ал у ства ри знај 
да е у сва кој шали пола исти не; ║ шаљив 
шаљи ва -о ‘духо вит, сме шан’. – Бијо е 
стал но насми јан и шаљив. 

шала ба за ти -аба зам ‘бес циљ но врља -
ти, лута ти’. – Шала ба за по селу ко онај 
по туђој кући. 

шала бај зер м ‘ветро пир, неси гу ран, 
незрео’. – То е један оби чан шала бај зер, 
од њега е и Бог диго руке. 

шала ка ти се -акам се ‘шали ти се, 
ужи ва ти у шали’. – Ђеца, шала ка ју ћи се, 
заста до ше, не про ђе мло го, изи ђе на пут 
баба носе ћи у купу со вом листу јаго де, 
црве не и једре. 

шаљив џи ја  м   ‘који се шали, који 
при ча  шале’.   – Бија ше покој ни Деси -
мир шаљив џи ја, није му има ло нада ле ко 
рав на. 

шамли ца ж ‘ниска сто ли чи ца са два 
нога ра као на клу пи, без насло на и са про -
ре зом на седи шту ради лак шег пре но ше -
ња’. – Ćеди ђедо на шамли ци, суче брк и 
при ча како е он, кад је бијо деч кић, јао 
коње без седла и дизги на. 

шан га ре па ж бот ‘повр тар ска биљ ка 
Dau cus caro ta, шар га ре па’. – Кад оста вља -
мо тур ши ју, ми тури мо доста шан га ре пе. 

шан дрц ну ти шан дрц нем св ‘скре ну -
ти с ума’. – Нешто ми чуд но изгле да у 
пото ње  вре ме, ко да е мено шан дрц но, 
дале ко било. 

шан тав шан та ва -о а. ‘мањ кав, инва -
ли дан, фали чан’. – Не знам шта би ти 
реко, дошо нако шан тав, није он при ли ка 
за вашу Радо ван ку; б. ‘тра љав, неу ре дан’. 
– Иде нако шан тав, не би му узо ора из 
руке. 

шан та ти -ам несв  ‘хра ма ти’. – Иде 
нако шан та ју ћи за овца ма; ║ шан ту ца ти 
-ам несв дем. – Шан ту ца оно пир га во 
пиле, мора да му е неко пре би јо ноги цу.    

шану ти шанем св ‘шап ну ти’. – Каже 
он њој: дођи, вели, да ти нешто шанем ко 
вра на пиле ту; ║ шап та ти / шап ћа ти шап -
ћем несв ‘шапу та ти’. – Е, мој роде, не вре -
ди се тру ди ти ко-но што није вај де глу -
вом шап ћа ти, ни ћора вом нами ги ва ти; ║ 
шапу та ти шапу ћем несв. – Дуго су њиг 
двое нешто шапу та ли, а обра зи им бија гу 
пору ме ње ли. 

шап м ‘зара зна виру сна болест пап ка -
ра’. – Веле да у ста ду с овца ма ваља држа -
ти поне ку козу спо ра ди шапа. 

шапа ж ‘сто па ло код неких сиса ра, 
зве ри, паса’. – По оном снје шку што е пао 
све се виде шапе куда кур ја ци про ла зе, па 
смо тако зна ли ђе да им поту ри мо зам ке; 
║ шапи ца ж дем. – Оно маче се уми ља ва, 
па све диже шапи цу на дје те; ║ шапе ти -
на – Неке вели ке шапе ти не поред тора се 
виде, ко да е међед про шо. 

шапат м ‘тих, без гла сан раз го вор’. – 
Не зна ју људи да се пође кад шапат нај бо -
ље чуе. 

шапе ља ти -ам несв ‘ићи пола ко, ногу 
пред ногу’. – И оно, нако мало, све шапе -
ља уз ђеда за сто ком. 

[шара] ж. – Кад испле те мо чара пе, ми 
потље изве зе мо шаре по-њима; изр. неће 
га ~ ‘не иде му од руке’ – Шта гој је про -
бо да ради, бан кро ти ро е, неће га шара ни 
лјек и гото ва ствар. 
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шаран шара на м зоол ‘отров на зми ја 
Vipe ra berus, шар ка’. – Зна ди ја гу ови наши 
да запје ва ју у-глас ону: на вр брда шаран 
гуја спа ва, све се боим ује шће ми дра го. 

шара ти шарам несв 1. ‘укра ша ва ти 
ћили ме’. – Пје ва ше Вуко са ва: шарам ћи-
лим у три боје / дођи, дођи, мило мое; в. 
шарен, шаре но село; 2. ‘има ти тај не 
љубав не аван ту ре’. – Ја, вели, вој нак крва -
рим за отаџ би ну, а ти нашла да шараш по 
селу (7: 125). 

шарен -ена -о ‘разно бо јан’. – Ништа 
љеп ше но кад с про ље ћа поглед неш онај 
шаре ни шаре ниш по лива да ма: кол ко раз -
ни јег цве ти ћа, леп ти ри ћа, буби ца, тичи -
ца и кое ка ки јег кра со та и љепо та; изр. ~ 
село ‘гро бље’. – Кода-нас ти гро бље зову 
шаре но  село  зато  што  се  спо ме ње  
шара; ║ шарен кас -ста -о ‘који је пома ло 
шарен’. – Има ди ја ше неку шарен ка сту 
блу зу. 

шаре ни ло с ‘разно вр сност боја’. – Кад 
поглаш вашер, видиш јед но шаре ни ло на 
све стра не.  

шаре ни ти се / шаре ње ти се -ени(м) 
се ‘пре ли ва ти се у мно штву боја, бити 
обе ле жен разно бој но шћу’. – Шаре ње ле 
се лива де у мају ко ђетлић.   

шаре ни ца ж ‘шаре на поња ва за 
покри ва ње’. – Боље са сло гом под шаре -
ни цом него са сва ђом у рас ко шну дво р цу. 

шаре ниш -иша м в. шаре ни ло. – На 
све стра не шаре ниш од ношњи у кое је 
народ бијо обу чен на сабо ри ма; в. шарен. 

шар ка ж 1. ‘део метал ног око ва про -
зо ра, вра та’. – Изва ли ла ми се шар ка на 
вра ти ма па не могу ласно да се при тво ре; 
2. ‘отров на зми ја’. – Кад је коси јо у Дубо -
ви ма виђо воли ку шар ку; в. шаран; 3. ‘бо-
лест шљи ва’. – Има ди ја смо маџар ку, није 
над њом има ло шљи ве, ал је сли сти шар -
ка про кле та. 

шаро ња м ‘шарен во’. – Кад је он ш 
њего вим шаро ња ма сти го пред воде ни цу, 
сви су гле да ли у њиг ко у чудо: има ло е у-

њима, брат бра ту, пет нес това ра; ║ шаро -
њи ца м ‘шаре ни јун чић’. – Он оти ма ри и 
напо ји Кито њи цу и Шаро њи цу  и све им 
тепа ко ђеци. 

шаро так -тка м ‘мести мич но ото пљен 
снег’. – Кад поглед неш она мо пре ко пото -
ка, видиш шаро так, по том знаш да е зими 
одзво ни ло. 

шару ља ж ‘кра ва шаре не дла ке’. – 
Она јуни ца е од Шару ље па смо реши ли 
да е оста ви мо за при плод; ║ шару љи ца ж 
‘шаре на јуни ца’. – Подај шару љи ци меки -
ња; в. теле. 

шастук шасту ка м ‘мања сте га, мен -
ге ле’. – Иди ово стег ни у шастук па га 
пре тур пи јај часком; ║ шасту чи на ж аугм 
пеј. – Код кова ча сам виђо шасту чи ну, 
није мањи од оног шпо ре та; ║ шасту чић 
м дем. – Има код сај џи је шасту чић воиц -
ни, ко пакло дува на. 

шатра ж ‘шатор, чадор’. – Кад бид ну 
сабо ри, ондак каве џи је поста ве шатре и 
аста ле и туј нак се, ко има пара, гости ра. 

шацо ва ти -уем несв ‘оце њи ва ти оком, 
мер ка ти’. – Отво ри четво ре очи, добро 
шацуј, немо  да брљ неш ко маче у варе -
ни ку. 

шашав -а -о ‘луц каст, мало у ман’. – Је 
ли, бре, шашав ко један шаша ви, знаш ли 
ти  ко  ти  је дао све то што имаш?; в. 
запе рак.  

шашав ко м ‘луц каст, мало у ман чо-
век’; в. напред шашав.  

шаша ву ља ж ‘шаша ва жена’. – Она 
моја шаша ву ља мисли да он при ча исти -
ну, а не познае ту сор ту људи. 

шаши на ж ‘ста бљи ке куку ру зо ви не 
које се везу ју у сно по ве’. – Кад шаши ну 
врбо вим пру шћом пове же мо у сно по ве, 
ондак сно по ве потр па мо у купе спо ра ди 
суше ња и кад се добро ису ше, онда ђене -
мо сто го ве па зими дае мо сто ци по један 
оброк. 

шашљи ка ж сглт ‘посе че на куку ру -
зна ста бљи ка’. – Шашљи ка по шашљи ка 
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сноп, сноп по сноп купа, купа по купа 
стог. 

шашо вац -овца м ‘део тава ни це ваја -
та или мле ка ра’. – А у ваја ту изме ђу гре -
да су били згод но обра ђе ни шашов ци, 
жути ко лимун. 

шашо љи ти -им несв ‘доди ри ва ти, 
мило ва ти врхо ви ма прсти ју’. – Ова баби -
на раз ма зло ти на воли да е баба шашо љи 
по леђи ма.  

шве рц м ‘кри јум ча ре ње’. – Целог 
живо та се тај бави јо шве р цом, није шћео 
ника ко д-ознои гузи цу. 

шве р цер швер це ра м ‘кри јум чар, пре -
про да вац робе’. – Док не наи ђо ше швер -
це ри пре ко ваше ри шта, нико ме и не пита 
пошто про да ем креч. 

шворц непром ‘без нов ца’. – Кад је 
осто шво рц, он се упре по до би јо, на ране 
да га при ви јеш. 

швр ља ти швр љам несв ‘ски та ти, 
љуба ви са ти’. – Швр ља он сад, швр љо му 
е и отац кад је бијо њего ви јег годи на, све 
у свое вре ме. 

шева ж зоол ‘пти ца из пор. Alaudidaе’. 
– Ове годи не има доста шева у нашем кра ју. 

шевар -ара м ‘вари је тет хра ста, погод -
но дрво за кров ну гра ђу’. – Онај шевар из 
Луго ва е вукло чети ри чив та воло ва. 

шева ти шевам несв ‘поме ра ти бал ван 
помо ћу пали ја (в.)’. – Шева смо поме но 
онај бал ван и једва га нато ва ри смо; ║ шев -
ну ти -нем св ‘поме ри ти’. – Шев ни овај 
дебљи крај труп ца с том пали јом.  

шевр да ти -ам несв а. ‘зано си ти се у 
ходу’. – Шевр да и тра ве ља нека ко, ал 
једва, ко да е на туђим нога ма; б. ‘рас -
кли ма ти се’; в. лувт, раз ло ка ти се. 

шега ж ‘шала, заба ва, смех’. – Ћера ју 
неку шегу с бабом, а и она мено пође ти -
њи ла па јој, изгле да ми, то и пасуе. 

шега чи на ж ‘шала, сме ју ри ја’. – Ама, 
тре ба издр жа ти ту шега чи ну.  

шега чи ти се шега чим се несв ‘шали -
ти се, заба вља ти се’. – Туј ти се они поч -

ну шега чи ти и комен ди ја ти те испо за бо -
ра вља ју све муке и нево ље. – Кад ишће -
ра ју постат, они поćе да ју и поч ну да се 
шега че. 

шегрт шегр та м ‘уче ник који учи за-
нат’. – Кад је Саво учи јо занат, бијо шегрт 
код Жив ка Вили по ви ћа доље у Дра га чи ци. 

шедит -ита м ‘екс пло зив’. – Имо Ста -
ни ша шеди та, доњо из мај да на, оста ло кад 
су мини ра ли камен. 

шедр ња ж ‘ста ру ди ја’. – Не знам, 
чове че, што чуваш ове шедр ње, што то 
не поба цаш но се само завр зу е мо око њиг. 

шени ти шеним несв ‘пони зно моли -
ти, удво ра ва ти се’. – Шта му шениш, који 
кри вак, целог живо та? 

шенич ни -а -о ‘пше нич ни’. – Ми смо 
шенич ни љеб јели само о благ да ни ма, а 
нако муру зни ил ража ни.  

шен лук шен лу ка м ‘весе ље, сла вље 
уз пуц ња ву’. – Те ноћи они начи не неви -
ђен шен лук, пола села су избу ди ли. 

шено кле ж мн ‘слат киш од белан ца, 
шне но кле’. – Пову ци, ћеро, ту шер пи цу с 
млје ком мало ка кра ју шпо ре та и ондак 
каши ком турај ово уму ће но белан це, па 
кад те кне дле поч ну да нара ста ју, ти иг 
ондак окре ни да се ску ва ју и с дру ге стра -
не и ете ти шено кле гото ве очас, ондај 
уму ти и добро поше ће ри жуман цад, додај 
мено бра шан ца и двје-три кутла че оног 
истог млје ка и пре ли озго шено кле. 

шенут -а -о ‘луц каст, бле сав’. – Он ти 
је мало шенут, нек иде сво им путом, а ти 
знај да е боље с мудрим пла ка ти но са 
шену тим пева ти. 

шену ти шенем св ‘скре ну ти с ума, 
поре ме ти ти паме ћу’. – Згод но шено весел -
ник, није му ласно.  

шепав -а -о ‘хром, ћопав’. – И он ти, 
нако шепав, изне се на леђи ма оно бре ме 
оздо уз Окут њи цу. 

шепа ти шепам несв ‘хра ма ти’. – Још 
није пре сто шепа ти од ондај кад се скр ка 
с тре шње. 
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шепр тља м ‘невешт, неспре тан чо-
век’. – То е шепр тља јед на нај о бич ни ја, 
само мла ти пра зну сла му. 

шепр тља ти -ам несв а. ‘ради ти 
неспрет но, неве што’. – Немој де да шепр -
тљаш, него се узми у-памет; б. ‘брбља ти, 
шири ти абро ве’; в. трт.  

шеп те ли ‘боја бре скве’. – Окре чи јо 
ми Мића куј ну у шеп те ли боју, а шту ка -
тор у бје ло. 

шеп те ли ја ж ‘вино гра дар ска бре сква’. 
– У сред вино гра да има ли смо шеп те ли ју, 
била е сла ђа од шеће ра. 

шепу рак -рка м бот а. ‘дивља ружа, 
шипу рак, Rosa cani na’. – С јесе ни смо 
ишли з-бабом у пла ни ну да бере мо 
шепур ке па нам је мај ка од њиг кува ла 
мло го добар пек мез; б. ‘кале мље на ружа’. 
– А поред про шћа, у авли ји, бија ше ред 
кале мље ниг шепурака сва ко ра зни јег боја. 

шепу ри ти се шепу рим се несв ‘гор -
ди ти се, кочо пе ри ти се, хва ли са ти се’. – 
Кад је иза бран за кме та, начи њо се сав 
важан, обри јо се, обу ко сто е ће одје ло, узо 
кме тов ски штап па иде кроз село и шепу -
ри се ко паун; в. пућ пу ри ка ти. 

шер бе шер бе та с ‘напи так од упр же -
ног шеће ра’. – Да ти тета начи ни шер бе, 
ома ће кашаљ да попу шти. 

шерет шере та м ‘шаљив џи ја, заба -
вљач’. – Онај Бран ков шерет није никог 
оста вљо на миру. 

шер па ж ‘вели ка пли ћа посу да за кува -
ње’. – Кад млје ко про ври, пову ци шер пу 
мено украј нек оба ври; ║ шер пи ца ж дем. 
– Ти ћеш мене д-учиш: кад сам ја слу жи -
јо вој ску, ти си вуко шер пи це по пепе лу; 
║ шер пи на ж пеј. – Ижње неку обје ну 
шер пи ну и вели: еве у-њој ми пога сте кре -
ча, тре ба ће ми д-окре чим куј ну; ║ шер -
пе ти на ж ‘и с т о ’ . – Што си тури ла ону 
шер пе ти ну нође да неко на њу нага зи. 

шета ти шетам несв ‘бити у шет њи, 
рекре а тив но хода ти’. – И при ча он како 
су иг стра жар но изво ди ли у затвор ску 

авли ју ђе су поме но шета ли, па јопет у 
бува ру; ║ шет ка ти -ам несв дем. – Шет ка 
баба по авли ји, лом ка прсте, пође кои пут 
се пре кр сти и ишче куе да л ће да кмек не 
дје те; ║ шет ко ли ти -им несв дем ‘шет ка -
ти’. – Не ради ништа но шет ко ли мено по 
авли ји и то ти је. 

[шећер] шеће ра м. – Неким људ ма и 
шећер грк не; ║ шећер ни -а о ‘од шеће -
ра’. – Од уку ва ног шеће ра с водом начи -
ни се шећер ни сулц па се после у њему 
кува воће и тако доби јеш слат ко. 

шеће рац -рца м ‘куку руз за кува ње’. 
– Уку ва ли шеће рац па дали ђеци, а она да 
се пода ве једу ћи. 

шеће ри ти -им несв ‘ста вља ти шећер, 
засла ђи ва ти’. – Немо мене шеће ри ти каву. 

шећер ли ја ж ‘сор та јабу ке слат ког 
пло да’. – Код Гиши не шећер ли је ти Обрад 
саче ка Саву Сто ја но ви ћа и заско чи му на 
леђа (5: 147). 

шеће ру ша ж ‘вештач ка раки ја’. – Веле 
да е Мили сав пра ви јо неку шеће ру шу, 
тури ква сца и шеће ра у џибру и доби је ту 
раки чи ну која није ни за шта. 

[шешир] -ира м; в. шуба ра; ║ шеши -
рић -ића м дем ‘шешир с мањим обо дом’. 
– Наби јо онај сла ме ни шеши рић и оде 
низ-пут; ║ шешир че -ета с ‘и с т о ’ . – 
Наба ви му на ваше ру неко шешир че, ваља 
му кад по сун ча ни ци иде за сто ком; ║ 
шешир чи на м пеј. – Нату ко неку шешир -
чи ну, једва га познак.  

шиба ж ‘прут’. – Узми шибу, па га 
дова ти по гузи, опа ме ти ће се. 

шиба ти шибам несв ‘тући шибом, 
пру том’. – Није иг шибо често и за сва ки 
немир лук, али за »нећу« гузи ца е вазда 
била модра.  изр. Мај ка јед ном руком 
шиба, а дру гом милуе.  

шибе! ‘узвик којим се тера пас’. – 
Шибе, дан да ро јед на! – Он с вра та вик ну: 
шибе! – те тако оће ра ону ђума ру што е 
поче ла да лае на кума. 
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[шибица] ж; в. туце, упре ден чи ти.  
шиби цар -ара м ‘везе на плат не на кеса 

за држа ње шиби ца’; в. чешљар. 
шива ћи -а -е ‘који је у вези са шиве -

њем, који се тиче шиве ња’; изр. ~-а игла 
 ‘игла за шиве ње’. – Има шива ћа, а има 
пле те ћа игла, а има и еклов ка; ~-а маши -
на  ‘маши на  за шиве ње’. – Уз ђе-во јач ко  
руво  обич но е ишла и шива ћа маши на.  

шивон -она м ‘памуч ни мате ри јал за 
изра ду посте љи не, рубља’. – Наба ви ла 
два ес метара шиво на за аљи не и кое шта 
дру го; ║ шивон ски -а -о ‘који је од шифо -
на’. – Шта се цје паш туј нак ко шивон ске 
гаће. 

шиво њер -ера м ‘вели ки орман, 
шифо њер’. – Има ло е дво крил ни, тро -
крил ни и четво ро крил ниг шиво ње ра у 
кои ма се држо веш и одје ла, а на њему су 
ста ја ле тегле слат ког и дуње. 

шија ж ‘врат код живи не’. – То ти је 
иста ствар, што вико онај: није шија но 
врат;  ║  ши[ј]ица ж  дем;  в. батак, тр-
ти ца. 

шика на -ане ж ‘зло ба, зло на мер но 
ства ра ње тешко ћа неком из пако сти, врста 
про го на’.  –   Он  ти  је   пре жи вљо  опа -
сну шика ну,  ал,  вала  Богу,  све  је про -
шло.  

шика ра ж ‘густа непро ход на шума са 
ниским расти њем’. – У оној шика ри ти се 
он сакри јо кад су наи шли Буга ра ши и тако 
спа со гла ву. 

шикља ти -а несв ‘изли ва ти се у јаким 
мла зе ви ма’. – Кад изва дик чеп, он ми 
испад не и одо нуд поче да шикља шира, 
једва се сна ђок да зуста вим онај млаз; ║ 
шик ну ти -ем св ‘нагло поку ља ти, поте -
ћи’. – Кад га е онај Буга раш уда ри јо кун -
да ком, њему весел ни ку одјам пут шик ну 
крв на уста. 

шик та ти шик ћем несв ‘сик та ти, гово -
ри ти љути то’. – Шта шик ћеш туј нак за 
ниђе ништа; в. љут.  

шило с ‘алат ка којом се про би ја кожа’. 
– Не може да се про ши је ђон бе-шила. – 
Џаба ти се пра ћа ти про ти ву шила. 

шиљак шиљ ка м 1. ‘зао штрен колац 
на који се наби ја брав че ради пецид бе, 
ражањ’. – Ал они воле д-окре ћу јаг ње на 
шиљ ку, ни абе ра што има и љеб на вру на 
и пржу ља; 2. ‘колац за који се везу је пласт 
да би се при ву као до сто га’. – Тај шиљак 
за пла шће је дуга чак два-три метра и он 
се под ву че под плас, а пошто има рупе 
напред и поза ди крож њиг се про ву че 
коно пац ил вла чег кои се пре ба ци пре ко 
пла ста и затег не, а дру ги вла чег је везан 
за пред њи крај и он  се качи за ора чи цу 
на јар му и тако се пла шће вуче до коца ђе 
се ђене сје но.  

шиљат шиља та -о ‘зао штрен’. – Додај -
де му онај шиља ти колац. 

шиља ти шиљем несв ‘сла ти’. – Пита 
ме Јор дан како ја шиљем паре сину у-вој -
ску, а ја му кам да турим у писмо.  

шиљег шиље га м ‘млад ован’. – Оног 
шиље га ћемо за свад бу, ако Бог да. 

шиље же -еже та с ‘мла да овца’. – Има -
мо три је сти ну ова ца и пеше сто ро шиље -
жа ди. 

шиљи ти шиљим несв 1. ‘оштри ти, 
под о штра ва ти нешто’. – Ене иг оти шли 
да шиље тач ке за патли џа не; 2. ‘ина ти ти 
се’. – Ђе нађе на мене да га шиљиш. 

шиљ ка ти се -ам се несв ‘гур ка ти се, 
боц ка ти се (без зле наме ре), игра ти се’. – 
И воло ви могу да се шиљ ка ју ко нека ђеца. 

шиљо ку ран -ана м ‘млад, дрчан и 
само у ве рен момак, жуто кљу нац’. – Они 
шиљо ку ра ни мисле да све зна ју, док не 
кок ну гла вом о-зид. 

шими зет -ета м ‘ниски дуги орма рић 
с огле да лом’. – Шими зет од мај чи ног 
рува, кад је начи ње на нова кућа, држа ли 
смо у пред со бљу. 

шим шир м бот ‘укра сна биљ ка Buxus 
sem per vi rens’. – Има ло код тете Олге у 
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авли ји некол ко шим ши ро ва, пора сли ко 
пла сто ви сје на, не пам те кад су поса ђе ни. 

шина ж ‘метал ни обруч којим је опа -
сан дрве ни точак’. – Бог ме се поиз ли за ле 
шине  на коли ма, мора ће мо на-зиму д-
уда ри мо нове (в. 99/1, стр. 592); ║ шин -
ски -а -о ‘који се тиче шине, који је напра -
вљен са шином’. – Прво смо има ли 
дрве на, па шин ска кола, е тек вамо касни -
је су иза шле ове, касти, гума ра бе. 

шин дра ж ‘покрив ка за гра ђе ви ну од 
цепа них дашчи ца’. – Земај ле се шин дра 
цепа ла и ондак је била дуго веч ни ја но кад 
се струже. 

шину ти -ем св 1. ‘уда ри ти, оша ма ри -
ти’. – Вика ше весе ли Алек са: шину ћу те, 
Мили са ве, два ми ока, ако то бид неш још 
једа ред учи њо; 2. ‘попи ти на брзи ну’. – 
Ајд  да  шине мо  по  јед ну  с-ногуј, па да 
ита мо.  

шипак шип ка м 1. зоол ‘плод шипур -
ка Rosa cani na’. – Мло го е здрав пек мез 
од шип ка; 2. ‘палац про ту рен изме ђу под -
вије них кажи пр ста и вели ког прста као 
знак неги ра ња и ома ло ва жа ва ња’. – Еве 
ти га шипак! 

шипа ри ца ж  ‘одра сли ја девој чи ца, 
девој чу рак’. – Ко јуче да смо јој били на 
баби на ма, а еве ти сад – шипа ри ца, гото -
ва се зађе вој чи ти.  

шип ка ж а. ‘бати на’. – Узми шип ку 
па иши бај та гов на; б. ‘гво зде ни ваљ ка -
сти пред мет’ (в. 34/1, стр. 124).  

шипраг -ага м ‘сит но расти ње, мла да 
шума’. – Изби јо шипраг пoсле ćече, не 
мож да се про ђе кроз пар це лу. 

шипра га ж ‘ситан град’. – Оши ну 
мало шипра га, сре ћом није нање ла мло го 
ште те. 

117. ЦРКВА ПОКРИВЕНА ШИНДРОМ
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шипу ран -рна -о ‘рас тре сит, пого дан 
за обра ду (о њиви)’. – Оно земље више 
куће нам је лако рад но, дошло нако 
шипур но. 

шипур ња ча м ‘земља погод на за обра -
ду’. – У овој шипур ња чи мло го добро 
успи ком пир, још ако није суво ви ца – то 
роди само тако. 

шип чи ти -им несв ‘дуго и напор но 
ради ти’. – Вала шип чи мо по цео бого вет -
ни дан, од уран ка до заран ка. 

шира ж ‘непре вре ло слат ко вино’. – 
Ста са ла шира, скок ни те ток ни један 
бокал. 

[ширина] -ине ж. – Њива е била дугач -
ка пре ко сто кора ка а шири не била четре -
стак.  

[ширити] ширим несв – Ово што ти 
рекок нек оста не међу-нама, немо шири -
ти диље.  

[широк] -ока -о  – Ко гој је бијо широ -
ке руке, њему е Бог узвра ћо сто стру ко. 

широ ко рук  -ору ка -о ‘који је широ ке 
руке’. – Пре ма широ ко ру ком и Бог је 
вазда биво мло го даре жљи ви(ј)и. 

широм прил ‘пот пу но (отво ри ти вра -
та)’. – Кад га е виђо, он широм отво ри 
капи ју и изи ђе пре да њ. 

шити шијем несв ‘бави ти се шиве -
њем’ – Није пре ста ја ла шити до у ста ре 
дане. 

шићар -ара м ‘корист’. – Ува ти јо е 
зго дан шићар на том послу. 

шића ри ти шића рим  несв ‘има ти 
кори сти’. – Веш[т] ће да шића ри и кад му 
мува у гузи цу уле ти.   

шићар џи ја м / ж ‘про ра чу нат човек, 
рачун џи ја, инте реж џи ја’. – Он јесте 
шићар џи ја, ал не могу да збо рим губа во: 
вели ки је рад ник и није непо штен, туђе 
неће а свое цени. 

шиће с ‘ства ри које се шију, саши ве -
не ства ри’. – Оти ђи до Добри ле те доне -
си оно шиће што е испо у зи ма ла ђеци 

мере, рекла е да ће данас све бити гото во.  
шиц ну ти шиц нем св ‘уда ри ти неко га 

тан ким пру ти ћем’. – Само сам мено шиц -
но коња, кад он поле ће у галоп. 

шичaти шиче несв ‘огла ша ва ти се 
шича њем (о гуса ну)’. – Кад Дарин чин гу-
сан поч не да шиче, бежа ли смо кол ко нас 
ноге носе. 

шиш! узвик за тера ње живи не. – 
Баста ло Ста но ју С(у)руџи ји да запе ва ону: 
шиш, пиле, пре ко лука / држ се, мала, ком -
ши лу ка / држ се, мала, свог ком ши је / уда -
ћеш се при је, а ми уда ри мо басо ва ње; в. 
ста ре шин ство. 

шиша ж ‘бочи ца за масти ло’. – Ондај 
смо има ли перо и пер ни цу, шишу с масти -
лом и упи јач; ║ шише -ета с ‘бочи ца за 
алко хол но пиће’. – Ајд д-искре не мо по 
јед но шише. 

шиша ж ‘под ши ве ни  пре пуст кро ва 
пре ко иви це зида куће, испод стре хе’. – 
Дра ги ши на кућа под ши ве на шишом.  

шишар ка ж ‘плод, семе чети на ра’. – 
Ску пи ла ђеца пуну кор пу шишар ки па се 
ш њима игра ју, беја ги, пија ца. 

шиша ти шишам несв 1. ‘сећи, скра -
ћи ва ти косу’. – Земај ле смо ђецу шиша ли 
до гла ве и ниси мого виђе ти да носе ваке 
гри ве ко што данас видиш па не знаш, 
Боже ме про сти, је л мушко је л жен ско; 
2. ‘стри ћи (овце). – Ćутра ћемо да шиша -
мо овце. 

шишљак -ака м ‘шипраг’. – Уву кле се 
кра ве у онај шишљак и једва сам иг ишће -
ро отуд. 

шка кљив шка кљи ва -о 1. ‘осе тљив 
(на голи ца ње)’. – Ово дје те шка кљи во, не 
мош ласно ни да г-оку паш ни да га пре -
сву чеш; 2. ‘неиз ве стан, ризи чан’. –  Мало 
е то, да ти пра во кажем, шка кљи ва ствар. 

шкар па ж ‘лепо уре ђе на оба ла изнад 
пута’. – Кад смо покал др ми ли пут, реши -
смо д-иско па мо кана ле, д-уре ди мо бан ки -
не и шкар пе. 
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шкар пи ра ти шкар пи рам несв ‘уре ђи -
ва ти коси ну поред пута’. – Скроз смо оба -
лу изнад пута шкар пи ра ли па кад обник -
не тра ва, моћи ће ласно да се поко си; в. 
бан ки на, шкар па. 

шка рт м ‘отпад, одба че на роба’. – Има 
и шка р та, ал има и ква ли тет не робе, што 
јес јес; ║ шка р тав -а -о в. чка р тав. – Бија -
ше нако шка р тав, па га одба ци ли кад је 
бијо на регру та ци ји. 

шкар ти ра ти шкар ти рам св ‘одба ци -
ти сла би је, извр ши ти селек ци ју’. – Све 
оно што није прве кла се  шкар ти рај. 

шкем бав -а -о в. чкем бав. – Нисам 
виђо Миша Ерцо ва одав но, мло го се уго -
и јо па ми би нео бич но кад га виђек нако 
шкем ба вог. 

шки љав -а -о ‘који има јед но око; сла -
бо вид’. – Он, нако шки љав, поче нешто 
да дрви.  

шки љи ти шки љим несв в. чки љи ти. 
– Она жижа ли ца шки љи, једва се види у-
соби. 

шко ди ти шко ди(м) несв ‘штет но 
дело ва ти, сме та ти’. – Што пијеш кад ти 
шко ди, видиш ли да ћеш да се упро па -
стиш. 

шко дљив шко дљи ва -о ‘ште тан’. – 
Све што е шко дљи во тре ба оби ћи. – Оно 
што је чести то и поште но – ови ма е мло -
го шко дљи во. 

[школа] ж. – Кад је нека ко ота ро си јо 
шко лу, Видое при чо: збо гом, шко ло, ни-
сам те ни вољо; ║ шко ли ца ж 1. дем пре -
ма шко ла. – Наша Маг да ле на ćутра кре ће 
у шко ли цу; 2. ‘деч ја игра, обич но је игра -
ју девој чи це ска ку ћу ћи по уза ним ква дра -
ти ћи ма уцр та ним на тлу’. – Ђевој чи це 
игра ле шко ли це, а деча ци кењаца; ║ шко -
ле ти на ж пеј. – Ви сте у тим вашим шко -
ле ти на ма нау чи ли сто нева ља лу ка, само 
нисте оно глав но: како човек тре ба д-оста -
не човек; ║ школ ски -а -о ‘који се тиче 
шко ле, који се одно си на шко лу’. – Од 

ови јег дана шњи јег ђака неки ће оба ли ти 
и шко лу, а не само школ ску таблу.  

шко лац школ ца м ‘ђак, шко ла рац’. – 
Наро чи то како сти го ше ови школ ци, све 
се изви то пе ри ло, није џабе каза но да ће 
нам мло ге нево ље доћи од начи та ни јег. 

шко ло ва ти се -уем се несв ‘поха ђа ти 
шко лу’. – Данас се ђеца шко лу ју да не 
раде, а нај бо љи су јој ђаци који то први 
нау че. 

шкра ба ти шкра бам несв ‘писа ти 
нечит ко и неу ред но’. – Шкра бо нешто, не 
знам ни да л он мож да про чи та. 

шкр га  ж ‘ отвор на који риба дише’. 
– Заро ни мено па изро ни, немаш шкр ге 
да бид неш  толи ко под водом, није то 
здра во. 

шкри па ж ‘звук настао тре њем непод -
ма за них пред ме та’. – Кака е оно шкри па 
што се чуе? 

шкри па ти -и[м] несв ‘ода ва ти зву ко -
ве наста ле тре њем непод ма за на их пред -
ме та’. –  Биле оне ста рин ске клу пе у-шко -
ли: ко гој мрд не оно шкри пи ко да си 
при ви јо винт на коли ма.   

шкри пац -пца с ‘тешка, неу год на 
ситу а ци ја’. – Кад се нађе у шкрип цу, он 
је онда мек ши од паму ка, чим му мено 
лак не, он се оси ли. 

шлај пек шлај пе ка м ‘нов ча ник’. – 
Весе лом Вили ма ну изву кли ман гу пи на 
ваше ру шлај пек из џепа. 

шлам ћа ти шлам ћем несв ‘вући пре -
ве ли ку обу ћу по земљи при хода њу’. – 
Шлам ће у оним поцје па ним кон дур чи на -
ма, чуе се до у-поток.  

шла ња ти -ам несв в. шлам ћа ти. – Ене 
га шла ња одо нуд од Таки ша; в. сата раћ. 

шла ње ж мн ‘поце па на или пот пе ће -
на обу ћа’. – Натра па Бран ко оне њего ве 
шла ње и изи ђе на-басам ке.║шла њав -а -
о ‘запу штен, неу ре дан’. – Изед но е ишо 
нако шла њав у некој иза ба ној обу ћи. 
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шло ви јан ка ж ‘пот ко шу ља’. – Кад чу 
ври сак, он изле ће из-собе у-гаћа ма и шло -
ви јан ци да види шта би.  

шло сер шло се ра м ‘машин бра вар’. – 
Он ти је завр ши јо зана тић за шло се ра и 
ома га запо сли ли у вабри ку. 

шља ка ж ‘мате ри јал за наси па ње 
пута’. – Пред зиму наву че мо шља ке спо -
ред пута, па зими кад обле ди, баци мо да 
мож да се про ђе. 

шљам м 1. ‘бла то, кал’. – Шљам ти је 
отпад који се баца на буњи ште; 2. ‘олош’. 
– Шљам ти је и рђа од чове ка. 

шљам по -а м ‘неспре тан, тра пав чо-
век’; ║ шљам пав -a-о ‘неу ре дан, неспре -
тан’. – Како раз би наки бокал, шљам по 
један шљампaви? 

шља па ти -ам несв ‘гази ти по води и 
бла ту’. – Не шља пај де по тој бари, уићи 
ће ти вода у обу ћу. 

шљег ну ти -ем св ‘сићи’. – Кад су ови 
гор шта ци шљег ну ли озго из брда, поче ли 
Чача ни да иг задир ку ју, а ја им велим да 
су нам ђедо ви казли: ако нам бид не у 
живо ту оскуд но вамо го ре у брди ма, шљег -
ни те доље крај Мора ве, туј је мло го добра 
земља, а нерад ни људи и туј ћете добро 
да про ђе те. 

шљез м бот ‘биљ ка с леко ви тим свој -
стви ма, Alt ha ea, слез’. – Има бели и црни 
шљез, оба два су здра ва; ║ шље зов -ова -о 
‘који је од сле за, који се тиче сле за’. – 
Купи ла јој мло го згод но лице за блу зу, 
дошло нако шље зо ве бое. 

шље зо ви на ж ‘лишће, ста бљи ка сле -
за’. – Кажу да и ћур ка воли да гута шље -
зо ви ну. 

шље ма ти шље мам несв ‘пити до 
пијан ства’. –  Ене ти га у каван чи ни, шље -
ма с оним бекри ја ма од под не.  

шље ме с ‘врх кро ва, сле ме’. –  Морам 
неког да нађем да ми узве де уз маи је и да 
ми пре по кри је шље ме (в. 85/4, стр. 533). 

шље ме ња ча ж ‘кори та сти цреп на сле -
ме ну, ћера ми да’. – Шље ме ња че одњо ве-

тар и сад про ки шња ва гра ђе ви на (в. 59/1, 
стр. 264). 

шље пак -ака м ‘који је као сле пац, 
сла бо расу ђу је, не зна шта ради’. – Онај 
шље пак про ђе некуд сабај ле. – Онај шље -
пак не зна шта ради, но туче брез везе.  

шље пак -пка м ‘ружно зде ну то ома ње 
сено’. – Жђе но неки шље пак, боље би то 
ура ди ла моја покој на баба д-уста не из гро ба. 

шље па ти шље пам ‘мла ти ти, тући, уда -
ра ти’. – Тре ба ло је њега шље па ти за вак -
та, сад му не може ништа; ║ шље пи ти -
им св пре ма шље па ти. – Шље пи јо га мено 
по гузи ци, а он се рас пек ме зи јо па се дере 
ко мага рац; ║ шљеп ну ти -нем св ‘и с т о ’ . 
– Шљеп ни ти њега и кад није крив, боље 
ће бити него да гле даш шта ће чини ти кад 
ски не улар. 

шље пи ло с ‘сле пи ло’. – Он ти туца 
ко да има кокош је шље пи ло. 

шље пи ца ж в. шље пак – Ону моју 
шље пи цу свак може да пре ва ри, она сва -
ком веруе. 

шљи ва ж бот ‘воћ ка Pru nus dome sti -
ca’. – Нема шљи ве без маџар ке, нек при -
ча ко шта оће; ║ шљи ви ца ж дем. – И она 
шљи ви ца добро поње ла; ║ шљи вић -ића 
м ‘мла до ста бло шљи ве’; в. пре са ђи ва ти; 
║ шљи ве ти на ж пеј; в. узо ди ти; ║ шљи -
вов -ова -о ‘који је од шљи ве’. – Уда ри ла 
га »шљи во ва гра на« па е још маму ран.  

шљи вик -ика м ‘воћ њак под шљи вом’. 
– Ене му куће доље одма испод оног шљи -
ви ка. 

шљив ка ж ‘шљи во ва мека раки ја, до 
12 гра ди’. – Ђе нађе да питаш шљо ка џи ју 
је л боља шљив ка ил кру шко ва ча.  

шљи во вак м ‘прут, штап од шљи во -
вог дрве та’. – Ако здом чам онај шљи во -
вак, опа ме ти ћеш се. 

шљи во ви на ж ‘шљи во во дрво’. – Иди 
мено наце пај оне шљи во ви не. 

шљи во ви ца ж в. шљив ка. – Ондак се 
маом пила шљи во ви ца, љута рет ко кад; в. 
себи ца, дре нов ка. 
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шљи гав -а -о ‘кли зав’. – Нисам мого 
при је по овом шљи га вом путу.  

шљи га вац -авца м ‘снег који се ота -
па’. – Обуј се добро, видиш каки је овај 
шљи га вац. 

шљи га ви ца ж ‘кли за ви ца’. – Мло го е 
гад на шљи га ви ца напо љу. 

шљи га ти се -ам се несв ‘кли за ти се’. 
– Вели баба да се неће шљи га ти, ал ти за 
њом поглед ни да не пане. 

шљиц м ‘раз рез на пред њем делу пан -
та ло на, шлиц’. – Закоп чај де тај шлиц, 
немо да се обру каш. 

шљиц ка вац -авца м ‘жит ко бла то’. – 
Није чудо што су се ђеца вако иска ља ла 
кад су пре га зи ла ноли ки шљиц ка вац. 

шљиц ну ти -нем св ‘бла го уда ри ти 
пру ти ћем’. – Шљиц ни дер га мено, да се 
сми ри. 

шљо ка ра м ‘пија нац’. – Е, људи мои, 
дођо ше ми гла ве ове шљо ка ре.  

шљо ка ти шљо кам несв ‘пити без 
мере’. – Немо, бре, више шљо ка ти, упро -
па сти ћеш и кућу и здра вље. 

шљо ка џи ја м ‘пијан ду ра, који се одао 
алко хо лу’. – Пушти ти оне шљо ка џи је, 
нек иду бес тра га; в. шљив ка. 

шљо ну ти шљо нем св ‘осла би ти, изне -
мо ћа ти; спла сну ти’. – Шта си то шљо но, 
испи сни че’? – Шљо но ко ушти пак. 

шљо пи ти -им св ‘уда ри ти’. – Мало е 
вали ло да га шљо пим пре ко носа, па да 
ми је на око испо; в. вар ја ча. 

шмек м ‘непри ја тан мирис или укус’. 
– Нешто ми се не сви ђа она Перо ва раки -
ја, ко да има неки шмек; ║ шме кљив шме -
кљи ва -о ‘што има шмек’. – Ижње ми неку 
шме кљи ву раки чи ну, не ваља циган ске 
паре, не знам како е мого нако добре шљи -
ве д-упро па сти. 

шме кер шме ке ра м ‘жен ска рош’. – 
Пушти тог шме ке ра, ништа дру го и не 
ради него обле ће око доко ни јег жен ту ри на. 

шми зла ж ‘жен ска осо ба која често 
пла че’. – Шта се то јопет наљу ти ла ђедо -
ва шми зла и ко ми је стал но ćеки ра? 

шми р гла ж ‘папир или тка ни на обло -
же на абра зи вом’. – Купи ми један табак 
шми р гле за шпо рет.  

шмир гла ти -ам несв ‘бру си ти шмир -
глом’. – Морам да шмир глам ову држа -
ли цу, мање ће да жуљи.  

шмо кљав -а -о ‘боле стан, изму чен, 
јадан’; в. чкр бав. 

шмо кљан шмо кља на м ‘нео т по ран 
мушка рац, сла бић’. – Ајде, ајде, покре ни 
се, шмо кља не један. 

шмо кљо -а м ‘неспо соб ња ко вић, 
кило ња’. – Онај шмо кљо Мило са вљев ко 
да није имо шта да једе. 

шмр кља ти -ам несв ‘бити кија ви чав, 
сли ни ти’. – Не знам шта му е те шмр кља 
има некол ко дана. 

шмр цав шмр ца ва -о ‘онај који шмр -
че’. – Нешто е шмр цав има пешес дана. 

шмр ца ти -ам несв в. шмр кља ти. – 
Вели ђедо да данас боље шмр ца но про -
шле годи не. 

шмуг ну ти -нем св ‘оти ћи непри мет -
но, изгу би ти се’. – Посма тра и сми шља 
куди је би мого да шмуг не ако бид не ста -
ни пани. 

шнај дер шнај де ра м ‘кро јач’. – Раде 
је бијо шнај дер прве кла се, он кад ти 
саши је одје ло, стои коно при ши ве но, није 
му било рав не, а има ло е и пел ве ра и зато 
е и каза но: да је шва ти ко зја ти, и вра на 
би кошу љу носи ла. 

шнај де рај -аја м ‘кро јач ка рад ња’. – 
Њиг пе-шес мај сто ра напра ви ли  заед нич -
ки шнај де рај у-Гучи, он ти је бијо нође 
поред кава не »Дра га че во«. 

шнај дер ка ж ‘кро ја чи ца’. – Било је 
кода нас добри јег шнај дер ки. – Оћу ово 
д-одне сем шнај дер ци, да ми саши је за Бо-
жић; ║ шнај дер чин -а -о ‘који при па да 
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шнај дер ки’. – Она ста ри ја шнај дер чи на 
уну ка се уда ла оно мад, оти шла у Ужи це. 

шнир м ‘рај сфер шлус’. – И тако ти ја 
ври шко нау чим да крај шти ку ем, да при -
ши вам дуг мад и пуцад, д-уши вам шни ро ве. 

шнит м ‘шаблон од папи ра по коме 
се кро ји ло, мустра’. – Све сам код Добри -
ле напра ви ла шни то ве за кое шта. 

шно ла ж ‘уко сни ца, шна ла’. – Купи -
ла ми баба некол ко шно ла. 

шња ри ти -им несв ‘пуши ти, дими ти 
се’. – Не знам шта-во би те шпо рет поче 
да шња ри, пуна кућа дима. 

шњур м ‘вези це за ципе ле’. – Вежи, 
дје те, те шњу ре ве на зам ку. 

шобо та ти шобо ће несв ‘пра зно одје -
ки ва ти’. – Не мораш у-буре да зави ру еш 
кроз чеп, но чук неш вако и чуеш: докле 
је потмул звук, дон ле има у-њему раки је, 
горе ђе шобо ће, нема; в. домет ну ти. 

шока ра м в. лока ра. – Нема ти од 
шока ре ни куће ни кући шта. 

шока ти шокам несв ‘пијан чи ти’. – 
Сва ки дан шока и лежи ко дан дов, а ђеца 
му иду боса и гола. 

шок ња ж ‘део лица испод носа, усне 
и над у сни ца’. – Рас па ли га песни цом, 
прште му шок ња ко облан да и сво га га 
обли крв. 

шола пи ти шола пим несв ‘при ча ти 
глу по сти’. – Само нешто шола пи, начи -
сто брез-везе. 

шоло ва ти шолу ем несв ‘пра ви ти 
дрве ни оквир за нали ва ње бето на’. – Да-
нас ћемо да шолу е мо темељ, а ćутра да 
бето ни ра мо. 

шоњо -а м ‘сла бић, мла ко ња’. – Оже -
ни се и онај шоњо и сад ћеш ти зау зе ти 
њего во место; ║ шоњав -а -о ‘при глуп, 
туњав’. – Ћути туј, шоњо један шоња ви, 
ти ће ми кажеш шта ја тре ба да радим у 
мојој кући.  

шопа ти шопам несв ‘хра ма ти’. – Виђ -
де што ли она овца шопа. 

шопи ти шопим св ‘уда ри ти дла ном 
шаке по лицу, оша ма ри ти’. – Немо да те 
шопим, па да видиш ко не зна.  

шора ж ‘жена вели ких уса на’. – Виђе 
ли ти про ђе ли она шора путом.   

шора ти1 шорам несв ‘мокри ти, ури -
ни ра ти’. – Нату ко се шпри це ра па иде сва -
ки-час  да шора. 

шора ти2 шорам несв ‘тући. мла ти ти’. 
– Мого је он да шора сла би је од себе док 
јед ном није нале ћо на вешти јег ода се; ~ 
се шорам се несв ‘тући  се’. – Бога ми ти 
се они поче ше шора ти, нође пред сви ма; 
║ шор ну ти -нем св ‘уда ри ти неко га изне -
на да гру бо, клеп ну ти’. – Шор ну га кол ко 
е имо сна ге и овај паде ко све ћа. 

шоро -а м ‘који има вели ке усне’. – 
Милун Шоро је бијо добар дечак, ал пор -
ђав ђак; ║ шорав -а -о ‘вели ких уса на’. – 
Онај шора ви Миле поче нешто да тење -
зга, да ти се сло ши и не даде д-иско па мо 
канал спо ред пута кроз њего ву башчу која 
е зара сла у коров. 

шота ж ‘шири део, дно јаје та’. – Кад 
смо се почу ка ли, он мене раз би вр, а ја 
њему шоту. 

шпа лир -ира м 1. ‘вој нич ки строј 
(обич но поча сни)’. – Он ти је слу жи јо у 
гар ди, често су у шпа ли ру ста ја ли кад 
дола зе кое ка ки буџо ва ни; 2. ‘ред воћ них 
ста ба ла (обич но фор ми ран уз затег ну те 
жице)’. – Кад поглед неш њего ве шпа ли -
ре мали на, ко на некој сли ци.   

шпа ра ти шпа рам несв ‘ште де ти, чува -
ти новац’. – Шпа ро сам да му наба вим 
трак тор кад дође из вој ске. 

шпа ринг м ‘метал на тра ка, уска 
шина’. – Ђедо Мла до мир нам наре ди јо 
сли чу ге па иг око во шпа рин гом. 

шпар та ти -ам несв ‘шпар та чем сећи 
коров изме ђу два реда куку ру за’. – Шпа -
р то ми Сте во њиву с коњом јутр ос сабај -
ле, при је но што е оти шо у њего ву њиву. 

шпа р тач -ача м ‘плуг којим се под се -
ца коров изме ђу два реда куку ру за’. – 
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После смо ско ро сви поче ли наба вља ти 
шпар та че. 

шпа ци ра ти шпа ци рам несв ‘шета ти’. 
– Земај ле ти се, веле, доље у Чач ку, уве че 
изла зи ло на кор зов и туј се шпа ци ра ло, 
мешто да нешто раде.  

шпе ку лант м ‘човек који ради неле -
гал но сти чу ћи сум њи во богат ство’. – Онај 
шпе ку лант би пре ва ри јо и рође ног оца. 

шпе ку ла ци ја ж ‘вешто пла ни ра ње, 
кал ку ли са ње, мудро зами шље ни трго вач -
ки посло ви’. – Све шпе ку ла ци је је радио 
ста ло же но и мудро. 

шпе ци је ж мн ‘дода ци јелу, зачи ни’. – 
Сва ка ки јег шпе ци ја ти она има у куј ни и 
то кори сти кад спре ма јела. 

шпил ко зне ж мн ‘крат ке деч је пан та -
ло не са четвр та стим делом на попр сју’. – 

Саши ла сам оба дво ји ци по шпил ко зне, 
оћу да иг поно вим за Илин дан. 

шпи но ва ти шпи ну ем несв ‘пржи ти 
шећер на тихој ватри’. – И ондак шпи ну -
еш шећер и наспеш га одо зго. 

шпиц м 1. ‘челич ни клин за теса ње 
каме на’. – Нада ри ме ђаво д-уда рим шпи -
цом још јан пут д-оби јем један ћувик, и 
онај камен ми пуче ко ста кло; 2. ‘врх 
ципе ле’. – Поџа ве ља ју се и он га дрм не 
шпи цом у гња ти; ║ шпи цас -ста -о ‘ошт-
р ог врха, шиљат’. – Није лоша пар це ла, 
само дошла нека ко шпи ца ста, није баш 
поде сна за ора ње. 

шпиц лов -ова м ‘лукав и пре вр тљив 
човек, пре пре де њак’. – Онај Сло бо да нов 
шпиц лов про бо да пре ва ри Бошка.   

[шпорет] шпо ре та м. – Нама пот шпо -
ре том стал но дре мо мачак; в. чади ти, чађ.  

шпрајц м ‘под у пи рач, осло нац’. – 
Наćе кли смо шпрај це ве, тре ба да шолу е -
мо пло чу. 

шпри ца ти -ам (не)св ‘вак ци ни са ти’. 
– У уто р ник ће у Расов цу да шпри ца ју ке-
рад; ║ шпри ца ва ти -ица вам несв. – Ови 
што држе сам са ре мора д-иду сва ке годи -
не да иг шпри ца ва ју. 

шпри це раш -аша м ‘човек који воли 
и често пије шпри це ре’. – Они су ти 
позна ти ко вели ки шпри це ра ши: веле да 
е лашње напо и ти воло ве но њиг дво и цу 
јел воло ви зна ју кол ко им је доста, а они 
јок. 

штaерац -рца м ‘раса коња’. – Има ли 
су Миле нин ци добар пар штaерацa. 

шта ви ти -им несв ‘при пре ма ти кожу 
за упо тре бу’. – Знао е Јеро ти је да шта ви 
кожу од јаг ња ди и ова ца. 

шта кор м ‘гло дар, пацов’. – Ува ти јо 
се у гво жђа шта кор, није мањи од оног 
маче та. 

шта ла ж ‘про сто ри ја за сме штај сто -
ке’. – Пођеш шта ли, звр ји пра зна, од наког 
газдин лу ка ува ти ме туга нека, неш веро -
ва ти да ми пође кад уда ре сузе на-очи, како 
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и не би, кол ко е туј нак бра ва бива ло (7: 
94); ║ шта ли ца ж дем; в. скр пи ти. 

штам биљ -иља м ‘печат’. –  Луп ни -
дер ти мене вође штам биљ, да се зна де да 
сам свое оба ви јо. 

штап шта па м ‘дрве -
но пома га ло, мачу га’. – 
Ђедо није прво шћео д-
узме штап, а сад узо два;  
║ шта пи на м аугм. – Ни-
кад нисам вољо шта пи -
ну, ал сад не могу без 
ње; ║ шта пић -ића м 
дем. – Кажу ђеца да је 
баба узе ла шта пић да би 
се руга ла ђеду; в. доге гу -
ца ти.   

штап ци -аца  м в. 
цјеп ци. – Падо ше штап -
ци, ско ро ћу да сат кем 
(9). 

ште ди шан -шна -о 
‘ште дљив’. – Не тре ба 
бити твр ди ца, ал ште ди -
шан тре ба бити, јел 
распи ку ћа не зна да до-
клен се има дон де се 
чува, и ко не чува мено, 
никад неће доста има ти, 
спо рад тога е боља 
добра штед ња но рђа во 
сти ца ње. 

ште ђе ти ште дим несв ‘ште де ти’. – 
Ако не буде те ште ђе ли, неће те има ти. 

ште кер ште ке ра м ‘утич ни ца за елек -
трич ну стру ју’. – Мај сто ре, наре ди ми 
вође један ште кер да могу да при кљу чим 
пре кру пач. 

штек та ти штек ће несв ‘огла ша ва ти се 
ујед на че ним зву ком’. – Кад смо нами ну -
ли озго од Дје ло ва, чусмо како доље штек -
ће митра љез. – Oнај ста ри Бран ков ками -
јон узбр до штек ће ко кер кад јури зеца. 

ште ло ва ти -уем несв ‘поде ша ва ти’. – 
Нико н-уми је боље да ште луе плу го ве од 

Милин ка Рако ви ћа, он кад наште луе, њива 
бид не сло же на ко књи га. 

ште мајз м ‘алат ка за обра ду дрве та’. 
– Јеси виђо како Радо и ца ври шко про ко -
па ступ ча ру са ште мај зом. 

ште на ра ж 1. ‘кући ца за псе’. – Eве 
ти одне си мено млје ка тамо у ште на ру 
бене чад ма; 2. ‘неза гре ја на, хлад на соба за 
спа ва ње’. – Чове че, смр зо сам се ноћас у 
овој ште на ри, све се иње ува ти ло по сан -
џа ди. 

ште нац -нца м ‘мла ди пас’. – Имам 
да ти дад нем на пре зент штен ца, пра ви 
вуч јак; ║ ште не ште не та с ‘мла дун че пса’. 
– Нечи је ште не нам уишло у авли ју; ║ 
ште не ћи -а -е ‘које при па да ште не ту’. – 
Нај о па сни ја ште не ћа болес ти је ште не -
ћак. 

ште не ћак -ака м ‘болест паса’. – Кад 
наи ђе ште не ћак, ште не може ола ко и д-
осле пи. 

ште та ж ‘губи так’. – Стал но нам је 
Сте во Цига нин пје во ону: Цига ни су ште -
ту ште то ва ли, лип са ла им ћора ва коко -
шка; ║ ште тан штет на -о ‘шко дљив’. – 
Штет но е, сине, пуши ти: ем тро шиш паре, 
ем ште тиш здра вље, ем чиниш гре јел то 
ти је ђаво љи кад. 

ште ти ти ште тим несв ‘нано си ти ште -
ту, шко ди ти’. – Ја га пону ди јо цига ром а 
он, кол ко е обра зли, вели: нећу да те ште -
тим, нисам ти ја неки пушач; ║ ште то ва -
ти ште ту ем (не)св ‘ради ти са губит ком’. 
– Бога ми смо ове годи не ште то ва ли на 
ком пи ри ма: упро па сти нас онај позни 
мраз те нам пре по ло ви род. 

штик м ‘поен у игри кара та’. – Игра -
ју они таблић и кад се нај ма ње надо, одње 
му три шти ка одјам пут. 

шти па ти шти пам несв 1. ‘сте за ти 
прсти ма’. – Немо да шти паш то дје те, 
помо дре ће му обра шчић; 2. ‘надра жи ти 
очи димом’. – Ветар повра ти дим у кућу 
те поче да нас шти па за-очи; ║ штип ка ти 
ам несв а. дем пре ма шти па ти. – Није 
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му дао мира: штип ко га док учи тељ није 
под вик но; б. ‘пома ло пасти, чуп ка ти тра -
ву’; в. газдин лук; ║ штип ко ли ти -им несв 
дем. – Бог ме штип ко ли мраз за уве та; ║ 
штип ну ти -нем св прем шти па ти. – 
Штип но е мено, непре мет но, а она се 
заплам ће ла  ко бул ка, нит ромо ри нит 
гово ри. 

шти рк м ‘сме са доби ве на кува њем 
бра шна која се уба ци ва ла у воду при пра -
њу веша’. – Кад се у веш уба ци шти рк, па 
се осу ши, он се ондак учвр сти и добро 
држи пеглу. 

шток м ‘оквир вра та‘. – Ова р бај ми и 
вра та и шток у ову там но зе ле ну боју. 

штран гла ж ‘кра ћи коно пац којим се 
везу је гове че’. – Обич но кад се про да 
брав че, уз њега иде и штран гла, што-но 
веле: кад иде јуне, нек-иде и уже. 

штраф та ж ‘лини ја при врху зида 
којом се одва ја измо ло ва ни зид од пла -
фо на’. – Умљо е Бошко д-изву че чет ки -
цом на дува ру штраф ту, и то дуплу, на 
јед но три је стак сан ти ма од шту ка то ра, па 
доље иша ра с ваљ ком, а горе до шту ка то -
ра и шту ка тор бид ну јед но бој ни, маом 
бели. 

штре ца ти се -ам се несв ‘трза ти се од 
бола, стра ха’. – Неђе се ово дје те јуче пре -
па ло, целу ноћ се штре ца ло и узди са ло; ║ 
штрец ну ти се -нем се св пре ма штре ца -
ти се; в. обад. 

штри ка ти -ам несв ‘пле сти (пред ме -
те од вуне)’. – Поче ла да штри ка чара пи -
це; ║ штри ка ћи -а -е ‘који се одно си на 
штри ка ње’. – Земај ле смо све руч но пле -
ли и штри ка ли, сад веле има и штри ка ћа 
маши на. 

штрин гла ж ‘испре де на вуни ца при -
пре мље на за пле те ње’. –  Купи ми још 
дви је штрин гле ваке вуни це, еве ти, поне -
си ову да суми раш еда би ми било јед на -
чи то. 

штр кљас -ста -о ‘висок а танак’. – 
Бија ше иштр кљо, ал није подат ко, па се 

нако  штр кљас  мено погу ри јо у плећ-
 ка ма. 

штр кља ти -ам несв ‘нагло расти’. – 
Штр кља ју ова ђечи ца, вала Богу, ко из 
воде. 

штрк ну ти -нем св ‘пому сти козу, овцу 
или кра ву’. – Иди штрк ни овце часком 
док ја при ста вим вече ру; ║ штр ца ти (се) 
штр цам (се) несв ‘прска ти (мла зе ви ма 
воде)’. – Бија ше вру ћи на кад нам је ђедо 
напра ви јо штр цаљ ке: ми при мак не мо по 
кову с водом и штр ца смо се док се нисмо 
згод но оку па ли; ║ штрц ну ти -нем св 1. 
‘изму сти послед ње капи мле ка из виме на 
(кра ве, овце)’. – Еве, са-ћу само још мено 
да штрц нем шару љу. –  Оти шла да мено 
штрц не овце, зау вар је кол ко било, ал вре -
ме је да се пре ста ну мусти, одав но су сјаг -
ње; 2 ‘прсну ти, (по)прска ти’. – Кад га е 
штрц но оном њего вом штр цаљ ком, бијо 
е сав мокар ко да се упи шо и није смео д-
уиђе у учи јо ни цу док се није осу ши јо пре -
ма-сун цу; ║ штрц ка ти -ам несв дем 
‘прска ти у крат ким тан ким мла зе ви ма’. – 
Ене ђеце штрц ка ју се код буна ра. – Штрц -
ка ју се ђеца, сре ћом вру ћи на е па неће 
назеп сти; ║ штрц ко ли ти -им несв дем 1. 
‘изму за ти послед ње капи мле ка’. – Ајде 
пој тај, немо више штрц ко ли ти ту кра ву; 
2. ‘прска ти крат ким тан ким мла зе ви ма’. 
– Ене и оно с оним јади ма нау чи ло да 
штрц ко ли. 

штро јач -ача ‘човек који кастри ра 
(штро ји) вепр о ве’. – Од Мили ћа Јери ни -
ћа није било бољег штро ја ча у нашем кра -
ју, ондак ти није ни има ло ови јег мар ве -
ња ка ко-во сад. 

штро ји ти -им несв ‘кастри ра ти’. – 
Има Душан два мла да коња, оба два су 
штро е на неђе про ље тос. 

штро ка ж 1. ‘прљав шти на’. – Скин де 
ту штро ку с аста ла, кумим те Богом; 2. 
‘аљка ва, неу ред на жена’. – Она њего ва 
штро ка, да нешто зна, не би јој ђеца била 
нако прља ва и неу ми ве на. 
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штру дла ж ‘ста рин ски колач’. – Узми 
мено штру дле, засла ди се. 

штру мен ти м мн ‘тру бач ки орке стар’. 
– Ондак су ти наши штру мен ти, кад је 
капел ни бијо Деси мир Пери шић, одње ли 
побе ду у-Гучи. 

штрум фла ж об. мн ‘рас те гљи ва тра -
ка за под ве зи ва ње жен ских чара па изнад 
колена`. –  Онда су ти чара пе биле пле те -
не од вуне до изнад коље на и њиг држа ле 
штрум фле, није било ови јег поја се ва и 
кое шта. 

штру цо ва ти -уем несв ‘скра ћи ва ти 
брко ве’. – Дошо сам да ми мено штру цу -
еш брко ве. 

штр цаљ ка ж ‘цев од зове’. – Штр цаљ -
ка се раз ли ко ва ла од пуцаљ ке по томе што 
е на дну цев ке од зове има ла чеп са малом 
рупи цом и онда се кли пом уву че вода 
коно на при ли ку шприц кад се дае нек ци -
ја, само што е већа мло го, и кад ћушнеш 
клип, вода мож да штрц не пре ко десет 
метара. 

штр ча ти -им несв ‘оду да ра ти, издва -
ја ти се од окру же ња’. – Знаш како ти је: 
ко-но што гром гађа у лужњак што штр -
чи у лива ди, тако ти је и ш чове ком; ан је 
бољи, памет ни ји, виђе ни ји, имућ ни ји, ома 
зине на њега сва ка ала и вра на јел не воле 
да неко штр чи.  

шту ка тор м ‘пла фон, тава ни ца’. – 
Мено ми шту ка тор оча ди јо, па ћу д-узмем 
кре ча да га пре кре чим. 

штул м ‘дело ви пот ко ви це који упа -
да ју у тле и спре ча ва ју да се коњ окли -
зне’. – Зим ски ков има веће шту ло ве да 
се коњи не би на леду шљи га ли.  

шту ла ж ‘дрве на нога за хро ме људе’. 
– Кад смо били ђеца, ми смо пра ви ли шту -
ле, па смо на њима ишли и пра ви ли се 
важни јел смо, тобож, висок ши ји. 

шту ља ти шту ља несв ‘жуља ти’. – 
Била она клу па пре шту ља ста па га шту -
ља ла, те он пре ђе и ćед не на-кре вет, спо -
ред меи та. 

штур шту ра -о ‘усу шен, који није 
једар’. – Има доста пше ни це, не могу кри -
во да рек нем, ал пре ćе че је она суво ви ца 
те оста мено шту ра. 

шту ца ти -ам несв ‘има ти шту ца ви цу, 
sin gul tus, као после ди цу грче ња дија фраг -
ме’. – Кад поч не да шту ца, она вели: шту -
ца ми се, поми ње ме неко / није бли зу, 
није ни дале ко. 

штуц на ж ‘лиме ни прстен на оџа ку у 
који ула зи чунак’. – Рас кли ма ла се штуц -
на, зама жде је мено тим мал те ром (в. сл. 
118/1, стр. 676) 

шћа пи ти -им св ‘згра би ти, оте ти, 
укра сти’. – Нава ди ло се то да шћа пи шта 
било, нако, на муф те. 

шћер шће ри ж ‘кћи’. – Шће ри је поу -
да во, сино ве иже ни јо и сад може кол ко 
може. 

шће ра ти -ам св ‘сагна ти низ брдо’. – 
Шће рај те овце доље низ Дубо ве и поне -
си ове прит ке, тре ба да се попри ча бура -
ни ја.  

шће ти оћу ‘хте ти’. – При ча ла та баба 
Андра како њиг дво ји ца не шће до ше да 
јој напла те уво ђе ње стру је, ко да се не 
ваља. – Шћа ди ја ше стри на Крсти на још 
нешто да ми рек не, ал наи ђе док тор ка те 
је оба ме те.  

шћу ка ти -а[м] св ‘ску пи ти пилад на 
хра ну (о квоч ки)’. – Ет нако ко што квоч -
ка шћу ка пилад, тако сам и ја сави ја ла 
моју ђецу док не одвр ко ше и не поче ше 
јед но по-едно д-иду у-свјет, ко у-шко лу, 
ко у-вој ску, е ондај сам виђе ла да е моја 
јад на све кр ва пра во збо ри ла да си нај рат -
ни ји док ђецу покри ваш под јед ну поња -
ву, јел каже: мала ђеца – мала бри га, вели -
ка ђеца – вели ка бри га ил још љеп ше: 
мала  ђеца  љеба  једу,  а вели ка џига-
 ри це. 

шћу ћу ри ти се -им се ‘ску пи ти се, сма -
њи ти се, згр чи ти се (од стра ха, хлад но -
ће)’. – Кад је виђо шта мож да бид не, он 
ти се шћу ћу ри јо, бијо е мањи од мако вог 
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зрне та. – Шћу ћу ри ла се пра сад у гоми лу 
да им бид не топли је; в сај ман. 

шуба ра ж ‘зим ска крзне на капа’. – 
Носи ја ше онај весел ник шуба ру по оној 
жеги, а Дејо комен ди ја: ласно ти је позна -
ти буда лу – зими шешир а љети шуба ру. 

шубер м а. ‘капак на тава ни ци’. – Ми 
смо кроз онај шубер горе диза ли ора се на 
таван да се суше; б. ‘мала вра тан ца кроз 
која се изба цу је ђубре из шта ле’. – Кад 
изба циш ђубре, затво ри шубер, боја ти се 
да не уиђе како пашчи ште да попла ши 
сто ку. 

шуве ри ца ж об. мн ‘крпе који ма су 
уви ја не ноге (уме сто чара па)’. – Ондак ти 
вој ска није носи ла чара пе, но смо уви ја -
ли ноге у шуве ри це. 

шуга ж ‘обо ље ње коже пра ће но свра -
бом, sca bi es’. – Кад те спо па не шуга, мора 
да се чешеш сва ки-час , зато е ваљ да и 
каза но да се шуга и љубав не могу сакри -
ти; ║ шугав шуга ва -о ‘који је обо лео од 
шуге’. – Кад су га они ништа ци про гла -
си ли за тобо жњег непри ја те ља држа ве, 
сви су бежа ли од њега ко да е шугав. 

шукас -ста -о ‘без рого ва, шут’. – Има -
ли ови Видо са вље ви шука сту кра ву и она 
никад није сме ла да се поби је са туђом 
сто ком, ваљ да и-она зна да не може шукас 
с рога тим. 

шук ну ти -ем св ‘боја жљи во рећи’. – 
Кад је виђо опа снос, није смео да шук не. 

шулић -ића м ‘мала ста кле на посу да 
из које се слу жи раки ја од око 1/10 л’. – 
Попи смо по два-три шули ћа раки је те се 
мено згри ја смо.  

шума ж 1. ‘гора, дрве ће’. – Одо ше 
људи у-шуму да зго то ве дрва за-зиму: ║ 
шуми ца ж дем. – Ајде ти, бла го баби, са 
мном у шуми цу да набе ре мо печур ки; ║ 
шума рак -рка м ‘мала шума’. – Иза оног 
шумар ка су ти њине куће; 2. ‘лишће’; в. 
про стир ка; ║ шум ка ж сглт ‘лист’. – Туј 
поред нас паде шум ка обо е на јесе њом 
ватре лом бојом, ко неки леп тир; ║  шуме -

ти на ж аугм. – У оној шуме ти ни сам погу -
би јо овце; ║ шумо вит -ови та -о ‘обра стао 
шумом’. – Њин крај је шумо вит, мло го 
више има ду шума но њива и лива да; ║ 
шум ски -а -о ‘који се одно си на шуму’. – 
Горе нак код испо сни це оног калу ђе ра има 
разног шум ског воћа.  

шума дин ски -а -о ‘који при па да 
Шума ди ји’; ~ оде ло ‘народ на ношња’. – 
Нико нема тако згод ну ношњу ко што е 
шума дин ска; ~ чај ‘вру ћа (кува на и запр -
же на) раки ја’. – Оће мо ли д-угри је мо по 
један шума дин ски чај. 

шумор м ‘шум лишћа на ветру’. – 
Чуеш ли шумор горе, ко да неки народ 
шап ће.  

шун тав -а -о ‘збу њен, сму шен, сме -
тен’. – Ајде, бре, мрд ни мено, шун то шун -
та ви! ║ шун тав ко м ‘при глу па, шун та ва 
осо ба’. – Не мош ти од тог шун тав ка 
ништа да чуеш; ║ шун то -а м ‘и с т о ’ . – 
Јесте он шун то, ал је добар ко добар дан. 

шуња ра м / ж ‘човек који иде и зави -
ру је сву да око ло као да нешто тра жи’. – 
Она  шуња ра  само  зве ра ђе ће шта чути 
и  виђе ти  да  би  могла да пре пре да аб-
ро ве. 

шуња ти се -ам се несв ‘опре зно се 
кре та ти, зави ри ва ти, ухо ди ти’. – Шуња -
ли су се по селу до пред саму ноћ, ђе се 
после стор ња ше – они зна ју. 

шупа ж ‘згра да за ала те’. – Пито, каже, 
овај наш што е оти шо у вабри ку, на том 
њином збо ру, дирек то ра да л је пра вил но 
да ви дирек то ри има те виле, а ми рад ни -
ци да живи мо у шупу, а овај му реко: није 
пра вил но, тре ба: у шупи! 

шупаљ шупља -е / -о ‘про бу шен’. – 
Вика ли за Дра ги шин ца да е поква рен ко 
шупаљ зуб, ал да е и он нај по тље доби -
јо шупаљ нос до очи ју. 

шупљи на -ине ж ‘дупља, рупа’. – У 
оној шупљи ни ста ре букве насе ли ла се 
чела кад се рои ла. 
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шупљо глав -огла ва -о ‘који мало зна, 
нера зу ман, брзо плет’. – Шупљо гла во то, 
бра те слат ки, само мисли од данас до-
ćутра, не види диље од носа. 

шупљо гла вац -авца м ‘који је без 
паме ти, незна ли ца’. – Они шупљо глав ци, 
бес паме ти, нај во ле влас. 

шурак -ака м ‘женин брат’. – Кад је 
жени јо сина мој шурак, ја сам ти ондак 
бијо чауш; ║ шура ко вић м ‘шура ков син’. 
– Мој шура ко вић слу жи јо вој ску ђе и ја. 

шури ти -им несв ‘пре ли ва ти закла ну 
сви њу вре лом водом ради лак шег ски да -
ња чеки ње’. – Ми смо шури ли сви ње, а 
пође ко више воли да иг сму ди; в. осму ди ти.  

шур ка ти -ам несв дем ‘пома ло ради -
ти, рат ка ти’. – Па ет, бла го ђеду, што сам 
ради јо, ради јо, сад поме но шур кам, ноли -
ко кол ко ми кувет допу шта; ║ шур ну ти -
нем св пре  ма шур ка ти; в. испи сник, узве -
сти; ║ шур ка ње с гл. им; в. рани ти. 

шур ња ја ж ‘шура ко ва жена’. – Доби -
јо сам мло го добру шур ња ју: вред на и 
глед на. 

шуро ва ти шуру ем несв ‘тај но се дого -
ва ра ти или ради ти’. – Стал но су они 
нешто шуро ва ли без нашег зна ња. 

шустер шусте ра м ‘обу ћар’. – Одне си 
ми ове опан ке код шусте ра да иг пен џе -
ти ра. 

шусти кла ж ‘везе ни или неца ни укра -
сни детаљ’. – Изве зла сам ђеци и чар шо -
ва, и шусти кли и ваздан кое шта, д-има ју 
успо ме ну од бабе. 

шут ну ти -нем св ‘уда ри ти ногом’. – 
Ђедо шут но Љуби шу ногом у гузи цу кад 
га е ува тио у боста ну. – Док им је ваљо, 
оки ва ли га у звје зде, кад им је скре со 
исти ну у-очи, шут ну ли га, а да су могли – 
про ждра ли би га.  

шуће ти шутим несв ‘ћута ти’. – Знај, 
син ко, да е мудар онај који уми је шуће ти 

кад тре ба јел ко памет но шути он, (у)ства -
ри,  мудро гово ри. – Ако н-уми јеш памет -
но збо ри ти, а ти ондак шути. – Кад гођ 
сам шућо, нисам се кајо. 

шућ му рас шућ му ра ста -о ‘нео д ре ђен’. 
– Ма јесу они то ура ди ли, ал испа ло нека -
ко шућ му ра сто, само су ота ља ли. 

шућур ка ж бот ‘укра сна тикви ца’. – 
Е поглед ни, молим те, каке ми је Сиба 
шућур ке доње ла.  

шуша м ‘ништа ри ја, подлац’. – Ства -
ри, испа док ја нај го ри, оже ни се, заи ста, 
сва ка шуша, а ја ника ко, неће па то ти је. 

шушка ж ‘отпад при рен ди са њу дрве -
та’. – Иди до Јеро ти ја у радјо ни цу те узми 
џак шушке, ваља да турим под пилан цад; 
в. бук ну ти; изр. нада ти шушку ‘попла -
ши ти, нате ра ти у бек ство’. – Надо му 
шушку; в. одва ли ти.  

шушка вац -авца м ‘врста цве ћа’. – 
Кад обе ре мо шушка вац, он ти не мје ња 
боју по целу зиму.  

шушка ти се -а се несв ‘шири ти гла -
си не, говор ка ти се’. – Шушка се по селу 
да он беге ни ше Дра ги ши ну уну ку. 

шушта ти шуш ти[м] несв ‘шуми ти, 
про из во ди ти шум’. – Кад смо про ла зи ли 
кроз онај багре њак, поче нешто да шушти 
у оном аври ку, а мене се згод но попо ди -
же коса на гла ви. 

шу-шу ‘оно ма то пе ја шапу та ња’. – Ви-
дим ја: они тамо нешто шу-шу, а она пору -
ме ње ла ко бул ка. 

шушу ми га м / ж ‘нео збиљ на, сму тљи -
ва осо ба’. – Про ђе она шушу ми га мало -
час низ пут. 

шче па ти шче пам св ‘ухва ти ти на 
брзи ну и чвр сто држа ти’. – Шче па ше се у 
руке и поче ше се рва ти, бога ми је потра -
ја ло, не да се није дан ласно. – Кад сам 
про во ди ла кра ву спо ред жита, она шче па 
муруз, би ме стра да се не-уда ви. 
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А 
амвон -она м ‘узви ше но место испред 

олта ра у цркви’. – Цркве њак тури налоњ 
на амвон, а поп ижње Еван ђе ље и поче да 
чита.  

 
Б 

без гла сје с ‘тиши на’. – Ан је наи шо 
учи тељ, неста лар ме, завла да без гла сје, 
мешчи ни да се муши ца чу како зуи. 

бес кућ је с ‘аске за’. – Калу ђер Јован 
(Сје ни чић) је оти шо у бес кућ је, усе ли јо 
се у пећи ну поред Црне стје не и у њој у 
посту и моли тви про во пре ко три јес годи -
на.  

бес кућ ник м ‘који је остао без кро ва 
над гла вом’. – Косов ски прог на ни калу ђе -
ри су били бес кућ ни ци, али се Бог побри -
но да пре ко ста ну. 

бело свец ки -а -о ‘бело свет ски’. – То 
ти је бело свец ки ман гуп, беж од-њега.  

бешти ја м/ж ‘бесло ве сно ство ре ње, 
живо ти ња’. – Мрш тамо, бешти јо јед на, 
вик ну она н-оног бре зо бра зни ка што јој 
доди ја ва кад гој се сре те.  

бити са ње с гл. им. ‘посто ја ње’. – 
Наше је бити са ње на ови јем оброн ци ма 
пре ко две ста педе сет годи на.  

бици кли чен да ж аугм пеј ‘бицикл’; в. 
сума гли ца. 

бла го че стив -ести ва -о ‘побо жан, који 
пошту је закон Бож ји’. – Кад поди же 

чашу, он запо че бесе ду рекав: Бла го че сти -
ва бра ћо и сестре, пома же Бог, а они сви 
у-глас ко један: Бог ти помо го. 

бли зни ти се близни[м] се (не)св 
‘рађа ти бли зан це’; в. бли зна.   

бога ра ти -ам несв в. боги ња ти – Не 
бога рај дер море да ти ја не би пока зо тво -
га Бога. 

бодри ти -им несв ‘соко ли ти, хра бри -
ти’. – Немо да га рези лиш, ош тако да га 
демо ра ли шеш, но га бодри, виђе ћеш како 
ће да му се мили. 

бодеж м ‘вели ки нож, кама; оштар 
пред мет’. – Они раз бој ни ци поње ли боде -
же, неће то на добро изи ћи.  

брит ко прил ‘оштро’. – Он му брит ко 
скре са у брк све како но и-јес.  

бруј м ‘одјек зво на’. – Кад бид неш 
горе на Годи до ву, ослу шни еда ли се 
одне кле чуе бруј зво на, она мо иди, туј нак 
су се овце зала ди ле. 

брчи не м мн аугм ‘вели ки брко ви’. – 
Пушти јо воли ке брчи не, једва га позна -
док. 

 
В 

ветру жди на ж ‘јак ветар, олу ји на’. – 
Уда ри она ветру жди на, ски де нам мло го 
цре пљи ка на гра ђе ви на ма. 

вијо ри ти се -и се несв ‘лепр ша ти се’. 
– Бар јак тар на коњу носи бар јак, а он се 
вијо ри за њим. 

ДОПУНА



врну ти (се) врнем (се) св ‘вра ти ти 
(се)’. – Врну ће се он, виђе ћеш, биће бржи 
однуд но одвуд. 

вру нац -нца м ‘врху нац’. – Кад си на 
врун цу сна ге, ондај се чувај за ста ре дане.  

вру ћи ца ж ‘гро зни ца услед висо ке 
тем пе ра ту ре’. – Бија ше га смла ти ла вру -
ћи ца, згод но се тре со ко дреш. 

 
Г 

глје то с ‘алат ка за буше ње рупа у 
дрве ту’. – Кад Радо ји ца поче да про ко па -
ва јастук за дво ко ли цу, чини ти се ко да 
му е шака сра сла с они јем глје том.  

горо па дан -дна -о ‘силан, неза др жив, 
непо ко ран’. – Поштен је ко сун це и тачан 
ко град, ал горо па дан начи сто: куд је нау -
ми јо, не може га нико зуста ви ти.  

гргља ти -ам несв ‘испи ра ти грло’. – 
Узми мено раки је па гргљај па потље 
испљу ни, ома ће да ти лак не. – Кад пота -
па мо жив креч у-воду, вода пуши и чуеш 
како гргља. 

грго љи ти -и несв ‘жубо ри ти’. – Чуеш 
како доље поток грго љи. 

гре бен м ‘висо ка непри сту пач на сте -
на’. – Н-оном гре бе ну у Радој ко вом риду 
наг ње зди ла се орлу ши на. 

гроб ни -а -о ‘који се одно си на гроб’. 
– Он обез бе ди јо дав но гроб но место, боји 
се зау зе ће му неко. 

гуду ра ж гео гр ‘тешко про хо дан 
терен’. – Лома та смо се по они јем гуду ра -
ма пре ко Алба ни је и мло ги у њима помр -
је ше. 

 
Д 

дамар дама ра м 1. ‘крв ни суд’. – Кол -
ко е љут, све му дама ри изби ли по челу и 
вра ту; 2. ‘лини ја по којој пуца камен при 
раз би ја њу’. – Не вре ди што уда раш том 
мацо лом по рипи, мораш да јој потре виш 
дамар.   

дама ра ти -а несв ‘пул си ра ти’. – То 
што сам од њиг чуо у ђетин ству угње зди -

ло се у само-само срце па однуд и дањ-
данас дама ра. 

дими ли ца ж ‘напра ва у којој се про -
из во ди дим при раду око пчела` – Додај -
дер ми мено тру да и дими ли цу, доспи јо 
сам да поглед нем челе. 

дозна ти -ам св ‘сазна ти’. – Не мош ти 
ода њиг дозна ти ништа ко да се не ваља. 

дрк тав -а -о ‘који дрх ти’; в. при па сти 
дрк тај м ‘дрх та ње, дрх та ви ца’. – Кад 

је при ла зи јо њеној кући, бија ше га обу зо 
неки дрк тај, обра зи пору ме ње ли, а шаке 
се узно и ле. 

дро бан -бна -о ‘крт, који се лако мрви, 
дро би“. – Ене ти оно пар че муру зни це, 
дроб но е, иди те нара ни пилан цад. 

друк ше прил ‘дру га чи је’. – Да ми 
дође те на обе ти ну, немо да бид не друк ше. 

дун ђер лук -ерлу ка м ‘бавље ње дун -
ђер ским, тесар ским тесар ским послом“. – 
Он је стал но ишо по дун ђер лу ку, ко гој је 
пра ви јо кров, њега е звао.  

дупља ж ‘шупљи на у дрве ту’. – Нашо 
Спа сое јај це од тице у дупљи на дуду. 

[душник] -ика м анат. – Мора ли док -
то ри да му про ву чу неку спра ви цу кроз 
душник. 

 
Ђ 

ђести се ђенем се ‘неста ти’; в. врн та, 
ђену ти, мало при је, пла ка ти.  

 
Е 

евен ка ж ‘пар че вино ве лозе са гро -
здом’. – Лика Анка све ока чи евен ке на 
тава ну, па нам, кад про ђе бер ба, дае по 
мено. 

ектар м ‘мера за повр ши ну земљи -
шта, хек тар’. – Он поси јо ектар и поја че 
пше ни це, избо ко ри ла се не мож бити 
љеп ше. 

 
Ж 

жамор м ‘жагор’. – Од оног жамо ра 
не чук кад је зво ни ло. 
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ждра ти се жде рем се несв ‘секи ра ти 
се’ – Немо да се жде реш, бла го мене, од 
ćеки ра ци је вај де нема, шта би – би. 

жљеб м ‘уду бље ње’. – Кад исте ше 
дире ке, он иг ондак укра си жље бо ви ма.  

 
З 

забо ра вље с ‘забо рав’. – Веле да прва 
љубав не мож да пото не у забо ра вље. – 
Све муке кроз кое про ђо смо пад ну у забо -
ра вље кад се поч ну рађа ти уну чад.  

зами ри са ти -ири шем св ‘поче ти 
шири ти мирис’. – Запје ва Нада: Зами ри -
ши на башчу, зами ри ши на сје но, зами ри -
ши на моју мај ку и огњи ште њено. 

замр сти1 -мрзим / -рзнем св ‘омр зну -
ти, замр зе ти’. – Неке јаде га замр зну ла ко 
квоч ка узи цу. 

замр сти2 -рзне(м) (се) св ‘смр зну ти 
(се), зале ди ти (се)’. – Затвор те вра та на 
подру му, боја ти се мра за, да ми не замр -
зну мушка тле. 

заму ти ти заму тим св ‘учи ни ти мут -
ним (о води)’. –  Од овиг сил ни је киша 
заму ти ше се и изво ри. 

заму ца ти -ам св ‘поче ти муца ти’. – 
Кад га пита ђе си бијо до ово доба, он се 
уше пр тља и заму ца. 

зао ко ли ти зао ко лим св ‘опко ли ти’. – 
Они ти се рас по ре ди ше у стрел це и зао ко -
ли ше нас са сви југ стра на. 

запис м ‘дрво које се сма тра све ти -
њом на коме је уре зан и осве штан крст’. 
– О обе ти ни кроз село иде лити ја и код 
запи са поп чита моли тву, а народ одго ва -
ра и крсти се. 

зара ти ти -им св 1. ‘отпо че ти рат’. – 
Кад се зара ти ло, одо ше мушкар ци на 
вронт, оста смо само ми жене ж-ђецом и 
мато ри ње; 2. ‘суко би ти се с неким, посва -
ђа ти се’. – Зара ти ла са сна ом, тамо она, 
мешто да е поу чи коно свое дје те. 

заćе сти -днем св ‘дуго се задр жа ти на 
јед ном месту’. – Кад они заćед ну, глај ка-
ће д-иду, има да иг дво риш до поно ћи. 

затр ча ва ти (се) -рча вам (се) несв пре -
ма затр ча ти се. – Немој да затр ча ваш ко-
ње но иди одом – Не затр ча вај се, но 
три пут мери п-ондар ćеци. 

зау вјек прил ‘зау век’. – Кад су се сва -
ди ли, он му вели: знај да ти нећу пре ћи 
праг зау вјек. 

зачки љи ти -им св ‘дели мич но затво -
ри ти око’ – Он зачки љи јо на-очи и црче 
од-сми ја. 

збег м ‘скло ни ште избе гли ца’. – У 
збе гу, у оној Кађе ни ци у Дљи ну, Тур ци су 
ти запа ли ли тешки народ.   

зга сну ти   (се)  зга сне(м)  св   ‘уга си - 
ти  се’.  – Што ти се, жено, зга сну ла 
ватра? 

зго да ње с гл. им. пре ма зго да ти (се)  
‘улеп ша ва ње, укра ша ва ње’ – Ене ти 
сеста ра тамо у-кући, завр ша ва ју зго да ње 
слав ске собе, спре ма ју за госте.  

здро би ти здро бим св ‘поло ми ти, 
сатре ти’. – Здро би јо га ко Пан то муру з-
ни цу. 

зли ков шти ња ж ‘бавље ње злим дели -
ма’. – Они су пока за ли сво ју зли ков шти -
њу кад гој им се пру жи ла при ли ка. 

зло ћу дан -дна -о ‘опак’. – Нађе га она 
зло ћуд на боле шчи на и одње га ко сла на 
папри ку.  

зми јо глав  -огла ва  -о м   ‘који  личи 
на  зми ју’.  –  Вика ше  ђедо Слав ко за 
оног аме рич ког пре ćед ни ка – онај зми јо -
гла ви. 

зми јо лик -оли ка -о ‘који личи на зми -
ју’. – Има, веле, у Ска дар ско ме језе ру 
нека зми јо ли ка риба, не би ти је про бо да 
е од-смр ти лјек. 

зна вен знавенa -o ‘паме тан, уман’. – 
Он ти је зна вен ија ко није ишо у те њине 
шко ле ти не, више он има у пети но пође ко 
у гла ви.  

зури ти -им несв ‘пиљи ти’. – Он зури 
у-њу ко да има звје зду на челу. – Само 
зури тамо у-њину авли ју. 
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И 
из�е ли ца м/ж ‘изје ли ца, који мно го 

једе’. – Он ти је бијо вели ка из�е ли ца, 
мого е да пој де по јаг ње та само сам. 

изби ва ти изби вам несв ‘изла зи ти, 
напу шта ти неки про стор’. – Поче онај 
народ изби ва ти из задру ге ко ђаци и-шко -
ле. 

изво ри ште с ‘место где изви ре вода’. 
– На изво ри шту нашег пото ка вода лад -
ни ја мешчи ни од леда.  

изга ра ти изга рам несв ‘зала га ти се на 
раду свом сна гом’. – Вала, дје те, није ни 
чудо што ископ ње сна га, изга ра ли смо 
пова здан на послу, ниђе ста ли нисмо ко да 
се не-ваља. 

изма гли ца ж ‘сит на киша, росу ља’. – 
Чини ти се да не пада киша, али бог ме од 
оне изма гли це, док пре ђо смо пре ко пла -
ни не, бија смо мокри ко мише ви. 

иоле прил ‘кол ко било, бар мало’. –  
Пушти ти њега, он да има иоле паме ти, не 
би буда ли јо и доко ли чи јо пова здан, но би 
ради јо шта гођ; в. тесте ран це. 

испла тљив -атљи ва -о ‘испла тив’. – 
Није више испла тљи во копа ти руч но, 
нема ниђе никог да ти помо же ко да се не-
ваља. 

испо га ни ти -им св ‘испр ља ти’. – 
Испо га ни ше нам и оби чае и језик, да-бок-
сачу вај и сакло ни. 

истра јан -јна -о  ‘упо ран, издр жљив’. 
– Оно њего во кљу се истрај но ија ко га он 
не гле да како би тре ба ло.   

истрг ну ти -нем св ‘наглим покре том 
узе ти, ишчу па ти’. – Истрг ни, бла го ђеду, 
један лис из све ске па дођи да пише мо 
писмо Мило шу у-вој ску.  

итну ти итнем св ‘баци ти, хит ну ти’. – 
Он смо та онај патр љак па га итну у вр 
кру шке, те омла ти некол ко нај зре ли јиг. 

 
Ј 

јадун ка ж в. јада. – Она јадун ка оста -
де са шесто ро сиро ча ди кад јој поги бе 
човек. 

јежи ти се јежим се несв ‘осе ћа ти 
језу’. – Од тог њиног бре збож ја сва ки 
иоле нор ма лан човек се јежи. 

 
К 

ката нац -анца м ‘напра ва за закљу ча -
ва ње’. – Земај ле биле кљу ча ни це и кала -
уз, сад јок, сви има ду бра ве јал катан це за 
заклоп. 

кисе ли ца ж бот ‘биљ ка, трав ка кисе -
лог уку са, Rumex ace to sa, R. ace to sel la’; в. 
киси ти.  

киси ти -и несв ‘има ти кисео укус’. – 
Има ла она трав ка, зва ли је ми кисе ли ца, 
набе ре мо и жва ће мо, а јед на од ђевој чи ца 
вели: кисе ли ца киси, ти за мене ниси. 

кме то ва ти -уем несв ‘бити сео ски 
кмет’. – Бог ме ти је наш ђед кме то во мло -
го љета и годи на, ене ти на спо ме ну му 
укле са ли кме тов ски штап. 

косац косца м ‘човек који коси, 
косач’. – Нема више коса ца коно земај ле, 
па кад запје ва ју на косид би па ти бид не 
мили на у-Бога. 

крк ну ти -нем св ‘зари ти’. – Каже да е 
гле до сво им очи ма кад му е уста ша крк но 
нож у само са мо срце, није, вели, весел -
ник, зјев но. 

кро так -тка -о ‘миран, послу шан’. – 
Немо да бид неш нева љо, бла го ђеду, 
крот ке Бог милуе. 

крсто лик -оли ка -о ‘који је у обли ку 
крста’. – Спо ди го смо пра о ци ма крсто лик 
спо мен, д-оста не траг и у каме ну ако пам -
ће ње изблје ди. 

кру кру ва м ‘хлеб, само у изр. о руву и 
кру ву’. – Идо смо на кулук о нашем руву и 
кру ву и доби смо шупаљ нос до очи ју. 

круп ни ца ж ‘нешто веће, супрот но од 
сит ни це’. – Џапа ју се око сит ни ца док им 
круп ни це про па до ше. 

кулу ча ри ти -уча рим несв ‘ићи на 
при сил ни рад, кулук’. – Про ђе нам мла -
дос у кулу ча ре њу, њима никад нава са ти 
не мош. 
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кулу чар ски прил ‘муч но, тешко’ 
(живе ти)’. – Живи нако кулу чар ски, мучи 
се ко пашче. 

куро пец м ‘хва ли са вац, хва ли ша’. – 
Пушти ти оног куро пе ца, он само меље 
ко воде ни ца. 

куро пе ца ло с. в. куро пец. – Виђе ли 
ти шта вели оно Мијо во куро пе ца ло.  

куро пе ца ти се -опе цам се несв ‘хва -
ли са ти се’. – Шта се туј нак куро пе цаш, 
зеле ња шу један. 

 
Л 

лома та ни ја ж ‘неред’. – Кака ви је 
ово лома та ни ја по-кући ако Бога зна те? 

 
М 

маом прил ‘махом, нај че шће, пре те -
жно’. – Кад гој је тре ба ло добро запе ти, 
маом је то пада ло нама сеља ци ма у исе. 

мећа ти мећем несв пре ма мети ти, 
мет ну ти. – Рекла сам вам да не-меће те 
кон ду ре на-басам ке, но да иг скло ни те на 
њино место, ако неко бане, да се не-бру -
ка мо. 

мило стив -а -о ‘сажа љив, склон мило -
ср ђу’. – Она е била мило сти ва, попру жи -
ла е сва ком сиро мау што гој е могла. 

мимо предл ‘поред’. – Про ђо ше мимо 
нас и не назва ше Бога. – Не мош ти мимо 
оста ли свјет. 

мир бо жи ти се мир бо жим се (не)св 
‘поздра вља ти се о Божи ћу уз речи »Мир 
Бож ји – Хри стос се роди«’. – Ондак ти се 
о Божи ћу ижљу би мо и мир бо жи мо, ђедо 
каже: Мир Бож ји, Кри стос се роди! – а 
ми углас: Ваи сти ну се роди!  

мишље ти мислим несв ‘мисли ти’. – 
Мишља гу они да ће довје ка вла да ти, ал 
им се про брц ну. – Мишља смо да е уда мо 
у дома ћин ску кућу, ал она оће за њега ија -
ко е сиро ма, ал, што вика ла баба, ничи ју 
сре ћу пашче није пој ло. 

мржље прил комп пре ма мрзно. – 
Мржље ми је иска ти у зајам но гла до ва ти. 

мрмо ри ти -им несв ‘гово ри ти нераз -
го вет но’. – Нешто мрмо ри, Бог све ти зна 
шта рече. 

муца вац -авца м ‘који има говор ну 
ману’. – У нашој шко ли бијо нај мир нии 
онај Кеков муца вац. 

[муцати] -ам несв, – Она Добри ла 
оста да муца до гро ба. 

муцо -а м ‘који муца’. – Онај муцо 
Леков нешто псуе озго из-башче.  

 
Н 

наг ње зди ти се нагњезди[м] се ‘сави -
ти гне здо’; в. гре бен. 

нагод ба ‘погод ба’. – Уда ри јо тук на 
лук па им нагод ба тра ја до под не, ника ко 
да се наго де. 

наго ди ти се наго дим се св ‘учи ни ти 
погод бу’; в. нагод ба. 

нада рен -а о ‘тален то ван, даро вит. – 
Сва њина ђеца се потре ви ла нада ре на, 
згод но црта ју, пје ва ју ко сла ву ји, у-шко ли 
све пети ца до пети це, а код куће вред ни 
ко челе.  

наед ном прил ‘наје дан пут’. – Наед -
ном кра ва ско чи на јуни цу и ми пој ми смо 
да она тра жи бика. 

наје жи ти се наје жим се св ‘има ти 
осе ћај као да се диже коса на гла ви’. – 
Кад је он испри чо коим мука ма су иг 
мучи ли на оном враж јем Голом ото ку, ми 
смо се сви наје жи ли и чудом се чуди ли 
шта су ти зли ков ци могли д-ура де људ ма. 

нака ра ди ти се  -ара дим се св ‘нагр ди -
ти’. – Немој де те, ђецо, да се нака ра ди те с 
тијем вашим шмин ке ти на ма, бид ни те 
задо вољ ни с оним што ви је Бог дао. 

нако сич ке  прил ‘нако со. – Кол ко му 
е  бје сан  онај дорат, све иде вако нако -
сич ке. 

накри чи ти накри чим св ‘запо ве ди ти, 
оста ви ти ама нет’. – Мене ђедо накри чи јо 
да око међа не-чач кам, вели: то е бак су -
зно, и то ти је за мене закон. 
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налоњ -оња м ‘ста лак на рас кла па ње, 
с косом гор њом повр ши ном, на коју се 
ста вља ико на или књи га (у пра во слав ној 
цркви)’; в. амвон.    

нама стир м ‘мана стир’. – Доље у 
нама сти ру стје нич ком ти живље ле Јули ја -
на и Кали јо па, па ми, кад наи ђе мо, свра -
ти мо те им одне се мо поне што. 

нами ну ти нами нем св ‘навра ти ти, 
свра ти ти, наи ћи’. – Ан нами неш озго с 
Дје ло ва, видиш како се ужу ће ле њиве, 
сти же жетва за кои дан, ако Бог да. 

нами сли ти -им св ‘наме ри ти’. – 
Нами сли јо он д-оже ни сина с оном мира -
жин ком пре ко пото ка, ал му се про брц ну -
ло: он се загле до у Љепо са ву ија ко е 
сиро та и није га мого нико одго во ри ти.  

наму сти -узем св ‘пому сти, изму сти’. 
– Наму зок од Цве ту ље мено непу ну кову, 
да зло не чуе. 

нао да ти се нао дам се св ‘нахо да ти се, 
напе ша чи ти се’. – Вала се нао да смо 
данас, ко никад. 

натруо -ла -о ‘које је поче ло да тру -
ли’. – Те натру ле јабу ке поба цај сви ња ма, 
а ове здра ве ћемо д-утра пи мо. 

нату ра ж ‘роба, про из вод’. – Ондак ти 
је рет ко ко пла ћо над ни цу пара ма, но 
маом у нату ри, дад не ти неке мар де, жита, 
бра шна, пасу ља, раки је и тако то. 

нацеп ка ти / наћеп ка ти -ам св ‘сит но 
наце па ти’. – Наћеп кај ми мено сит ни ни це 
за пот па лу, очи ју ти тво јиг. 

негда прил ‘нека да’. – Негда није било 
ови је гума ра ба но нај пр во бија гу дрве на 
па потље шин ска кола. 

недо ба с об. непром. ‘у непри клад но 
вре ме’. – Кад гој смо туди је нак про ла зи -
ли у недо ба, није нам било свед но.  

некр штен че -ета с ‘дете које је пре -
ми ну ло некр ште но’. – Оно весе ло некр -
штен че нису могли да сара не у-гро бље. 

ненад но прил ‘изне на да’. – Кад су га 
керо ви оćе ти ли, они лаве жом и режа њем 
ненад но про ло ми ше без гла сје. 

непо ме нац -нца м ‘онај што се не 
поми ње, ђаво’. – Води рачун шта радиш, 
немо да те онај непо ме нац узме под свое. 

непо пу штљив -уштљи ва -о ‘упо ран, 
који не одсту па’. – Немо ни про ба ти да г-
убе диш, он је непо пу штљив кад је у пра -
ву, нема те силе која би га поко ле ба ла. 

непре стан це прил ‘увек, непре ста но’. 
– И кад се уда ла, непре стан це је за њим 
узди са ла, није џаба каза но да прва љубав 
забо ра ва нема. 

нерот ки ња в. јало ви ца. 
 

О 
оба сја ва ти оба сја вам несв ‘осве тља -

ва ти’. – Онај окра јак лива де сун це не оба -
сја ва откад га је шевар зала ди јо; 
║оба сја ти -а(м) св. – Кад зару ди пше ни -
ца, ондак ти и сви ци згод но оба сја ју 
путић да се не свр зеш за-нешто. 

обгр ли ти -им св ‘обу хва ти ти’. – Пре -
ба ци коно пац озго пре ко сно по ва, да иг 
обгр ли мо па да заве же мо за срча ни цу. 

обда рен -а о `креативан, тален то ван’. 
– Оно дје те, не-било му уро ка, обда ре но 
за ваздан кое шта, биће ода-њ велич ки 
чоек. 

обзи да ж ‘зид око нече га’. – Око 
ватри шта начи ни јо обзи ду и на њу озго 
тури јо рани ју. 

обзи да ти обзи дам св ‘напра ви ти зид’. 
– Боље обзи дај ватри ште но да пра виш од 
пле ка. 

обзна ни ти обзна ним ‘изне ти на виде -
ло, обе ло да ни ти’. – Дуго нису обзна ни ли 
да им је снаа у-дру гом ста њу, ваљ да варо -
ва ли. 

обје ло да ни ти -ода ним св ‘огла си ти’. 
– Нису шће ли д-обје ло да не како су помо -
ћу ћора ви јег кути ја дошли на влас. 

обљу би ти обљу бим св ‘узе ти девој ци 
нев иност и оста ви ти је’. – Он ти је обљу -
би јо њину ћер ку, ништа чи на, па потље 
узо дру гу.  
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обру ши ти се -и(м) се св ‘сва ли ти се, 
стро ва ли ти се’. – Обру ши ла им се цокла 
на кача ри, ако е не чекле и шу, има јед ног 
дана да кљок не цела. 

ого ље ти -лим св 1. ‘оси ро ма ши ти’. – 
Бија смо за вре ме рата и вамо ого ље ли 
начи сто и оно мено што има до смо одње -
ше Буга ра ши, а потље ови при пр чи ше 
даџ би не, оде кожа на бати не; 2. ‘откри ти 
исти ну, рас крин ка ти’.  – Кад су се суо чи -
ли, он га ого ље начи сто и он нема де куд: 
при зна де све како би. 

одар одра м ‘смрт ни лежај’. – Испред 
одра тури ше крста чу и запа ли ше свје ћу. 

оди ти одим несв ‘ходи ти’. – Оди ли су 
ваздан пре ко пла ни не.  

одом прил ‘ходом; иду ћи кора ком, 
кора ча ју ћи’; в. дра ске ла, затр ча ва ти се, 
кас, рага. 

ока ли ти ока лим св ‘тер мич ки обра ди -
ти гво жђе’; в. мијо ви. 

окр је пи ти окр је пим св ‘осве жи ти се, 
пре дах ну ти’. – Поćе да смо крај изво ра те 
се мено окр је пи смо оном лад ном водом. 

ола ко прил ‘лако, без напо ра’ – Бија -
ше орно потље оне кише, око па смо њиву 
ола ко, нисмо оćе ти ли умор бу. 

оњу ши ти -им св ‘про ве ри ти њухом, 
оми ри са  ти’. – Кад је кер оњу ши јо зечи 
траг, ома е се сту шти јо нави ше уз забран. 

опај да ра ж ‘абро но ша, ски та ра’. – 
Виђе ла од оне Тодо ро ве опај да ре, па 
поче ла и она да туђу бри гу води о свом 
тро шку. 

опко па ти опко пам св ‘иско па ти око 
нече га канал’. – Опко па ли смо канал око 
башчи це да не мож да нам нау ди нека 
ове ћа вода. 

опко ра чи ти -им св ‘обја ха ти’. – 
Каме но ре зац кад опко ра чи рипу, он кле -
ше до руч ка, само чуеш како шпиц одзва -
ња. 

опо га ни ти -им св а. ‘упр ља ти’. – 
Добро опе ри руке, да н-опо га ниш онај 
мрс; б. ‘нару ши ти неки уста ље ни поре -

дак’. – Ове мла де попу зга а ре што нам 
руше олта ре опо га ни ше и слу жбу Бож ју.  

опо сли ти опо слим св ‘оба ви ти посло -
ве’. –  Све сетве не радо ве смо опо сли ли, 
сад је у Бож јим рука ма. 

опрос опро ста м ‘опрост, изми ре ње уз 
пра шта ње’. – Кад се о Божи ћу мир бо жи -
мо, онда свак сва ком дае опрос. 

осве ће ње с ‘чин осве шта ња од стра не 
све ште ни ка (воде, усе ва, гра ђе ви на, 
жита)’. – Шта ти би те не дође на осве ће -
ње води це на Бого ја вље ње? 

осе дла ти -ам св ‘ста ви ти седло на 
коња’. – Осе длај де ми, Миле, Дора д-
идем у-Гучу да попла ћам даџ би не. 

ослу шну ти -нем св ‘накрат ко напрег -
ну ти слух’. – Тури уво у[з[-земљу те 
ослу шни да л се чуе топот коња. 

отрг ну ти -нем св ‘нагло одво ји ти од 
нече га’. – Отрг ни дер ми један пру тић од 
оне врбе, да иг сми рим кад не вре ди при -
ча ти; ║ отр ћи (се) -гнем (се) ‘и с т о ’. – 
Он ће се отр ћи и с лопа те гро ба ру. 

очњак м ‘оштар зуб иза секу ти ћа’. – 
Има очња ке ко кур јак. 

 
П 

поднев ни -а -о ‘који се тиче подне ва; 
око под не, одмах после под не’. – Кад уда -
ри она поднев на вру ћин чи на, сви коса чи 
бија гу у голој води. 

пеца ж ‘врста тикве’; в. тиква.  
пеша ди нац -нца м ‘при пад ник рода 

пеша ди је у вој сци’. – Он ти је имо пови -
ше сино ва, неко бијо пеша ди нац, неко 
арти ље рац, неко вези ста, а онај нај мла ђи 
керо во ђа, једи но нико није бијо у коњи ци. 

пље га ж ‘пега’. – Он ти има оне пље -
ге од малиг ногу; ║ пље гав -а -о ‘који 
има пеге’. – Сав пље гав ко сврач је јај це. 

побе на ви ти -ена вим св ‘поде ти њи ти’. 
– Она баба побе на ви ла начи сто, ко неко 
дје те. 

побо ра ви ти -им св ‘поза бо ра вља ти’. 
– Весе ла баба побо ра ви ла како се кое дје -
те зове  и кое је чије. 
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пова здан прил ‘по цео дан’. – Бак ће -
мо се пова здан са сто ти ну посло ва; в. сви -
ра ли ца, сли чу ге, суши ти, ćеда ли ца, 
тишак, иоле.  

пови ка ж ‘изра жа ва ње неза до вољ -
ства, вика’. – Пови ка на вука, а лиси це 
месо једу.   

пода ри ти пода рим св ‘покло ни ти’. – 
Овај вер мен ће тебе ђедо да пода ри за 
успо ме ну. 

подло  прил ‘под му кло, поква ре-  но, 
немо рал но’. – Он ти је подло напа ко во 
кое ка ке бљу во ти не з-оне часне људе. 

поду ва ти ти се -им се св ‘при хва ти ти 
се неког посла, упу сти ти се у неки поду -
хват’. – Поду ва ти јо се да бид не кмет, а 
севи јо е: ђе ћеш ти туђу бри гу води ти а 
свој љеб јести. 

пои зо ба љи ва ти -аљи вам св ‘испре вр -
та ти’. – Знаш како е Господ пои зо ба љи во 
аста ле они јем што су трго ва ли у-цркви. – 
Радо са ву је било нај те же кад му арла у џа 
пои зо ба љу је рого џе) 

покољ поко ља м ‘крво про ли ће’. – 
Њине рођа ке тамо у Кра и ни су уста шен -
де  у  поко љу  урни са ле, рет ко е ко пре -
ко сто. 

 попи шу ља ж а. ‘девој чи ца која се 
поне кад умокри` – Она баби на попи шу ља 
јутрос пора ни ла;  б. пеј ‘девој ка, жена 
која  не зна ништа, а упу шта се у рас пра -
ве о озбиљ ним пита њи ма’. – Она га њего -
ва попи шу ља држи на крат ком повод- 
њи ку.    

попра ви ти се -им се св ‘мало се уго -
ји ти, опо ра ви ти се после боле сти’. – Он 
се зимус згод но попра ви јо и – побе го с 
лопа те.  

посе стри ма  ж  ‘нај бо ља дру га ри ца’. 
– Ја  и моја посе стри ма нај во ли мо да 
неца мо.  

послу жов ник м ‘послужавник`. – 
Тури, ћеро, на послу жов ник шусти клу п-
ондак чаше с водом, шату ли цу са слат ким 
и каши чи це па послу жи госте. 

посто јан -а -о ‘чврст, дуго тра јан’. – 
Од стр же ви не нема посто ја ни је гра ђе. 

пот кре пи ти / пот кр је пи ти пот кре -
пим / пот кр је пим св ‘дока за ти, потвр ди ти 
нечим’. – Није умљо да пот кре пи тврд њу 
ни ш чим па сви посу мља ше да е сла го.  

потра ја ти -ае несв ‘про ду жи ти тра ја -
ње’. – Мишљаг да ће брзо про ћи кише, ал 
бог ме потра ја ше два-месе ца. 

[поћи] пођем св. – Кад пођок нави ше 
уза-стра ну, поче неке јаде да ме зап тје ва 
вој нак. 

пошкр о пи ти пошкро пим св ‘попр ска -
ти, покро пи ти’. – Кад се осве шта ва гра ђе -
ви на, ондак поп начи ни крсти ће на све 
чети ри стра не п-ондак пошкро пи сва оде -
ле ња с босиљ ка чом. 

пра м ‘прах’. – Кад су кола пре шла 
пре ко оне тести је, самље ла су е у пра 
праа. 

пран ги ја ти -ам несв ‘пуца ти из пран -
ги ја’. – Кад су сва то ви нами ну ли одо нуд 
с Крста, поче ше пран ги ја ти, реко би се 
зара ти ло. 

пра ши њар м ‘пеша ди нац’. – Све, све 
ал без пра ши ња ра нема вој ске, бра ле. 

пра шљив пра шљи ва -о ‘које има пра -
ши не, које је напра ше но’. – Иди се пре о -
бу ци, виш како ти је то одје ло пра шљи во, 
реко би си ради јо у каме но ло му. 

пре би ра ти пре би рам несв ‘одва ја ти, 
кла си ра ти’. – Ене иг у-изби пре би ра ју 
ком пи ре. 

пре га зи ти -им св 1. ‘пре ћи пре ко 
плит ког водо то ка’. – Нема дру ге: изу вај -
те се па да пре га зи мо рје ку; 2.а. ‘раз би ти, 
уни шти ти’. – При чо нам како су иг пре га -
зи ли на Кај мак ча ла ну; б. ‘уни шти ти, 
исце ди ти сна гу из чове ка’. – Пре га зи ло га 
вре ме.    

пре га ча ж ‘врста кеце ље’. – Додај де 
ми, ћеро, пре га чу, оћу д-идем да про си јем 
бра шно.  

пре дач ки -а -о ‘који се тиче пре да ка’. 
– То ти је, бла го ђеду, пре дач ки ама нет, 
бор се да га испу ниш. 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ690



пре ђе прил ‘рани је, пре’. – У пото ње 
вре ме не сла ве обе ти ну, а пре ђе то се сла -
ви ло у сва ком селу. – У сре ду и пет ку 
Вели ког поста и у прва три дана Стра сне 
сед ми це слу жи се литур ђи ја пре ђе о све ће -
ни је даро ва. 

пре ме ра ва ти -ера вам несв ‘одре ђи ва -
ти гра ни це ката стар ских цели на’. – Изи -
шо им гио ме тар да пре ме ре ону њиву што 
су купи ли номад. 

пре о ра ти пре о рем св 1. ‘поно во поо -
ра ти’ – Уби ла му вода њиву па реши јо да 
е поно во пре о ре; 2. ‘ора њем пре ме ђи ти’. 
– Виђе ли ти да е Иса и ло пре о ро у-наше 
за по бра зде. 

пре тра ја ти -аем св ‘пре жи ве ти’. – И 
ете ти, уз све муке и нево ље, јопет пре -
тра ја смо нека ко. 

при ли чи ти -и(м) несв ‘личи ти, нали -
ко ва ти’. – Не при ли чи тебе, бла го ђеду, д-
идеш у кока ња ре, ти си из карак тер не 
куће, јел знаш како е каза но: незва ном го-
сту место за вра ти ма. 

при ље ћи -гнем / -жем св 1. ‘лећи 
накрат ко, дрем ну ти’. –  Шут те, ђецо, при -
ље го ђедо мено д-одмо ри, смо ри јо се; 2. 
‘при љу би ти се’. – Није ти при ље го обруч 
како ваља, начу кај га јоште; 3. ‘при ћи, 
доћи’. – Сви се обра до ва ше кад је он при -
ље го. 

при пр чи ти -им св 1. ‘нато ва ри ти, 
опте ре ти ти’; в. ого ље ти1; 2. ‘при пи са ти, 
доту ри ти, дода ти (муку на нево љу)’; в. 
ого ље ти2. 

при пу ца ти -ам св ‘поче ти пуца ти’. – 
Кад је она коло на зашла у кли су ру, они 
озго при пу ца ше на њиг.  

при слу шки ва ти -ушку ем / -ушки вам 
несв ‘при та је но слу ша ти’; в. узо да ти; 
чан ко лиз. 

при сни ти -ним / -нијем св ‘заку ња ти’. 
– При сник неке коње и у том се бец нук. 

при сти за ти -жем несв ‘сти за ти пола -
ко’. – Вала Богу, при сти за гу јед но по-

едно и како одвр ко ше, нама лак ну, одмје -
ни ше нас. 

при чес -сти ж в. при че шће, пос[т]. 
при че шће с ‘обред при ма ња хле ба и 

вина на литур ги ји, као сим бо ла Хри сто -
вог тела и крви’. – При че шће ти је, бла го 
баби, све та тај на, за то тре ба да се при -
пре миш постом, моли твом, да се пока еш 
ако си шта згре ши јо и да се испо ве диш 
код попа. 

про же ти про жме св ‘испу ни ти се 
неким осе ћа њем’. – Кад су се ђедо и тата 
здо го ва ра ли око мое удад бе, мене про же 
нешто ода вле довле.  

про жње ти про жњем св ‘про се ћи 
српом про лаз кроз стр но жито или куку -
руз’. – Ите те про жњи те јечам куди је ће 
да прог на ју воло ве с коли ма, 

про зра чан -чна -о ‘про зи ран, про ви -
дан’. – Виш кад се опе ру про зо ри кол ко е 
соба про зрач ни ја. 

про му ца ти -ам св ‘испри ча ти замуц -
ку ју ћи’. – Ко да му се језик све зо, једва 
про му ца некол ко рје чи.  

про си ну ти про си не св ‘про гре ја ти’. – 
Ан про си не сун це, ми поће ра мо сто ку на-
пашу. 

про цво -ала -о рд. прид. пре ма про -
цве та ти; в. мио мир. 

про ша пе ља ти -ам св ‘про хо да ти’; в. 
тијач ко. 

[пуцањ] пуц ња м. – Чу ли ти, Дра го -
ра де, неки пуцањ горе у пла ни ни? 

 
Р 

рабри ти рабрим несв ‘хра бри ти’. – 
Поче он да га рабри, вели, никог се не бој 
сем Бога.  

раза зна ти -ам св ‘рас по зна ти, пре по -
зна ти’. – Поче нас вата ти мрак на Дје ло -
ви ма једва раза зна док кое су моја јаг њад.  

раз го во ри ти -ово рим св ‘заба ви ти 
раз го во ром’; в. раба џи ја. 

раз гра на ти се -а[м] се ‘раз ра сти се, 
раши ри ти гра не’. – Зна де ли ти ону: Раз -
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гра на ла гра на јор го ва на.  – Вала Богу, раз -
гра на ла им се вами ли ја, има иг кое ђе, ко 
на гори листа. 

ружич њак м ‘башти ца с ружа ма’. – 
Има ди ја ше Мара Маној ло ва ружич њак да 
се ниси мого нагла ти. 

 
С 

сва ко јак -а -о ‘сва ка кав’. – И ондар је 
било сва ко ја ки јег људи, неко о свад би, 
неко о бра дви. 

свр ну ти свр нем св ‘свра ти ти’. – Свр -
ни, рођо, неки-пут кода нас. 

сен ж ‘при ка за, утва ра’. – Од оне авет -
не сени се пре стра ви јо начи сто. 

сећи ја ж ‘врста клу пе, обич но пре кри -
ве на’. – Баба нај во ље ла да ćед не на сећи -
ју и да туј нак пре де или пле те. 

сечи во с ‘оштар пред мет, већи нож 
(као хлад но оруж је)’. – Кад гој је ишо 
неђе диље, он тури неко сечи во у тор бу, 
вели: злу не-тре ба ло. 

сија сет м ‘мно штво, вели ки број’. – 
Кад оде мо о Тодо ри ци на вашер има да 
видиш сија сет кое че га. 

сил ник -ика м ‘моћ ник, тира нин’ – А 
он, сил ник, мисли да ће довје ка да бид не 
влас. 

сит ни ни ца ж дем пре ма сит ни на; 1. 
‘мала, сит на нов ча ни ца’. – Да немаш 
мено сит ни ни це да дад нем ђеци да купе 
по бол бо ну; 2. ‘сит не цеп ки це, ивер је (за 
пот па лу)’; в. нацеп ка ти.  

сиц м ‘седи ште на бици клу’. – Поп 
Тико мир имо бици клу, нико не пам ти кол -
ко е ста ра, сав јој се сиц изли зо ија ко е 
више теро спо ред себе но што се вози јо.  

сја и ти се -и се несв ‘пре си ја ва ти се’. 
– Кад огри је сун це, ондак видиш како се 
по снје гу сјаи ко да си потр по неке шљо -
ки це.  

ски та ра ти -ам несв ‘пома ло дан гу би -
ти’; в. ски та ти. 

ски та ти ски там несв ‘лута ти, дан гу -
би ти’. – Ски так и ја ш њима неко вре ме, 

док ми ђедо не-рече: Син ко, о[д]-тог ски -
та ра ња ника ке вај де неш виђе ти, немо да 
те пита ста рос ђе ти про ђе мла дос. 

ско блас -ста -о ‘који има вили цу 
налик на ско блу’. – Јес мено ско блас, ал 
је нако по све добри ца. 

ско бло -а м ‘који је ско бласт’. – Бога -
ми да не наи ђе онај ско бло да нам помог -
не нато ва ри ти оно дебло, не знам шта би 
ради ли. 

[смети] сми јем несв. – Шћа ди јак да 
пијем воде, ал не сме док да при ђем буна -
ру од кери не. – Он није смео по мра ку 
диље од авли је. 

спо кој спо ко ја м ‘мир’. – Нема њему 
спо ко ја ако се не ота ро си оне нева ља ли -
це; ║ спо ко јан -јна -о ‘миран’. – Били су 
спо кој ни: зна ли су да су им ђеца рад на и 
чести та; ║ спо кој но прил ‘мир но’. – Он 
ти је спо кој но и згод но доче ко ста рос.  

спрд ња ж ‘исме ва ње, руга ње’. – 
Ђецо, немо да пра ви те спрд њу с тим, гро -
та е. 

сро ди ти се сро ди(м) се св ‘уклло пи ти 
се у гру пу, зајед ни цу, адап ти ра ти се‘. – 
Ова јуни ца што купи смо на ваше ру једва 
се сро ди з гове ди ма. 

стра ва ж в. стро ба. 
стра ви ти се стра вим се (не)св ‘пла -

ши ти се’. – До-ско ра се дје те стра ви ло од 
коња, сад јок.  

стра ши ло с в. пла ши ло. – Напра ви јо 
Сава ти је стра ши ло од некиг рка, и сам 
сам мишљо да е неки иксан. 

стри кан стри ка на м ‘стриц (од 
миља)’. – Помоз Бог, стри ка не, видим да 
си сабај ле пора ни јо и зору пре ва ри јо. 

стре ли ште с ‘место на коме се вежба 
гађа ње оруж јем или испро ба ва 
муниција`– Кад су изгра ди ли Сло бо ду 
доље у Чач ку, они су вамо го ре у пла ни ни 
начи ни ли стре ли ште и кад про ба ва ју те 
враж је мине, нису дали да про ђе мо с 
воло ви ма док они пуца ју. 

сума гли ца ж ‘нај сит ни је капи које 
леб де у вазду ху сма њу ју ћи видљи вост’. – 
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Пола ко, дје те, с том бици кли чен дом по 
овој сума гли ци да се не скр кен даш неђе, 
не дај Боже. 

сустоп це прил ‘у сто пу, у корак’. – 
Нава ди ло се оно ште не, иде за Милу ном 
сустоп це пова здан. 

 
Ć 

ćен ка ж ‘сен ка, хлад’. – Уве дри ла 
начи сто, уви ти љи ла ко ćен ка.   

 
Т 

таи ти таим несв 1. ‘кри ти’. – Ма 
мешчи ни да он нешто таи ода-нас чим се 
нако ушу ћо; 2. ‘неси гур но сто ја ти на 
нога ма (о дете ту које чини прве кора ке); 
в. тијач ко. 

тијач ко прил ‘тихо, лага но’. – Про ша -
пе ља ло дје те па иде нако тијач ко па ондак 
заста не па таи. 

 тисну ти -нем св 1. ‘кри шом оти ћи, 
побе ћи’. – Кад је загу сти ло, он само 
тисну у-жито; 2. ‘дати дис крет но, кри ју -
ћи’. – Кад се поздра вља смо, ђедо му 
тисну у-џеп некол ко бан ки. 

трг ну ти се -нем се св ‘пре ну ти се из 
сна, нагло се пробудити` – Згод но се 
упла ши смо кад се он трг ну, мора да е 
сањо неки тежак сан. 

трн ци м мн ‘жмар ци’. – Кад је углед -
нук, згод но ме поди ђо ше трн ци. 

тро шан -шна -о ‘сла бе гра ђе, склон 
руше њу’. – Бога ми тро шне му оне гра ђе -
ви не, све оно тре ба чекле и са ти. 

туђин шти на ж ‘нешто што је стра но, 
туђе’. – Доди ја ше ми ове туђин шти не 
што ови жуто кљун ци што су се јаком 
запо пи ли спро во де, реко би смо ми од 
јуче и да наши ђедо ви нису умље ли да се 
моле Богу, но дошли они да нам соле 
памет. 

 
У 

удо ли на ж ‘доља, дубо до ли на’. – 
Сагнај кра ве нани же у удо ли ну нек се 
добро навран да ју. 

узди за ти се -жем се несв ‘хва ли ти се, 
поно си ти се’. – Он се стал но нешто куро -
пе цо и узди зо. 

уклет -а -о ‘бак су зан, про клет’. – 
Укле то е то место, веле да су туј нак рас -
ко па ли гро бље.  

уме ће с ‘вешти на, спрет ност’. – Нека -
ко е имо уме ће за пуно кое шта. 

уни зи ти уни зим св ‘пони зи ти, осра -
мо ти ти’. – Нико тебе, син ко, не може уни -
зи ти ако радиш и мислиш ваљат но. 

уни ћи уни ђем св ‘ући’. – При па сте, 
ђецо, да вам кра ве не уни ђу у-жито. 

упре да ти упре дам несв ‘сука ти, од 
више нити пра ви ти јед ну’. – Упре ди двје-
три узи це да начи ниш коноп чић за теле. 

уса ћи уса не св ‘усах ну ти, пре су ши -
ти’. – Неће овај наш пото чић д-уса не ија -
ко е жега; в. усак ну ти. 

усни ти усним св ‘у сну нешто дожи -
ве ти’. – Усник ноћас весе лог ђеда, ко 
дошо он и вели: само се, ђецо, слаж те и 
не бој те се. 

устро и ти устро им св 1. ‘почи сти ти 
вепра, кастри ра ти’. – Мора мо д-устро и мо 
вепра па да га затво ри мо за рану; 2. 
‘напра ви ти ред’. – Он је у њего вој кући 
устро и јо ред, ко у кошни ци. 

уćек уćе ка м ‘узан про лаз изме ђу две 
сте не или брда’. – Кад смо били у оном 
уćе ку, прну сова изнад нас, згод но пре цр -
ко смо. 

уćе сти -днем св ‘сме сти ти се на седи -
ште’. – Кад уиђеш у воз, уćед ни ома чим 
углед неш пра зно место. 

утвр ди ти утвр дим св 1. ‘добро усво -
ји ти’. – Јеси ли, бла го баби, добро утвр ди -
јо ту песми цу; 2. ‘напра ви ти’. – Утвр ди ли 
смо огра ду око чаи ра, не мож боље да 
бид не. 

ути ца ти -чем св 1. ‘убе ђи ва ти неког, 
про па ги ра ти неку иде ју’. – Немо д-ути -
чеш на ту ђецу, еба ла вас та ваша пар ти ја; 
2. ‘ули ва ти се, уви ра ти’. – Напра ви јо 
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воде ни цу ома испод оне врбе ђе ути че 
наш поток у-рије ку.  

ушчу ва ти ушчу вам св ‘бити чува ран, 
сачу ва ти’. – Ушчу вај де ти ту тво ју сна гу, 
син ко, брзо ће ста рос да бане. 

 
Ц 

цик та ти цик ћем несв ‘ври шта ти’. – 
Цик ће озго Добрин ка, реко би се ува ти ла 
у гво жђа. 

 
Ч 

чека ж ‘ловач ка засе да’. – Они иду у-
лов и рас по ре де се по чека ма, а керо ве 
пуште да покре ну дивљач. 

чето во ђа м ‘коман дир чете’. – Нови -
ца ти је бијо Дра жин чето во ђа све до 
четрес шесте док иг не поби ше. 

чкаљ м ‘коров’. – Неђе се јаг ње изгу -
би у оном чка љу, не-могок ласно да га 
нађем. 

 
Ш 

шакач ки прил ‘шака ма, рука ма (ради -
ти неки посао’). – Кад нема мо лопа ту, 

мора ће мо вако шакач ки, па доклен стиг -
не мо; в. шакај ле. 

шакај ле прил. в. шакач ки. – Не поње -
смо алат те мора до смо оно нако шакај ле 
д-исто ва ри мо. 

шату ли ца ж ‘мала укра сна посу да, 
обич но са поклоп цем’. – Ене ти, сине, у 
оној шату ли ци на кре ден цу има пови ше 
седевака, додај ми један ваки. 

швић ка ти -ам несв ‘пома ло дохва та -
ти, уда ра ти пру ти ћем, бичем’. – Немо дер 
то дје те швић ка ти сва ки-час , огу гла ће на 
ту бати ни цу, но му згод но реци ил га изу -
да рај љуц ки да уту ви за сва вре ме на; ║ 
швић ну ти -нем ‘дохва ти ти бичем, пру -
том’. – Он швић ну коња бичом и он поче 
да каса.  

шко ла рац -рца м ‘ђак’. – Мај кин шко -
ла рац доби јо пети цу из рачу на. 

шљо ки ца ж ‘сја јан украс на блу зи’. – 
Укра си ла јој реклу шљо ки ца ма па се пре -
сје ва на љепо ту.  

шусти кла ж ‘мали везе ни миље’. – 
Кад доспи мо, ми везе мо ил неца мо 
шусти кле за послу жов ни ке, за на сто чи ће 
и кое шта. 
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НАПОМЕНА: 
 

Аудио запи се ишчи та ног реч ни ка и 
број не аудио и видео запи се оба -

вље них раз го во ра са мно го љет ним 
ста нов ни ци ма широм Дра га че ва, пре -
пи ску са језич ким струч ња ци ма, број -
не радио и ТВ еми си је у који ма је 
уче ство вао све до че ћи говор сво га 
зави ча ја –  аутор чува у сво јој архи ви, 
па их сва ком сло во љуб цу који буде 
желео да се бави гово ром Дра га че ва 
ста вља на рас по ла га ње, с љуба вљу и 
без ика квог усло вља ва ња еда би се 
умно жи ле ризни це чува ња овог бес це -
ног бла га како му одро ди, одљу ди, јези -
ко лом ци и србо мр сци не би могли 
нау ди ти. 





 

 

 

 

 

ДР ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ  
ПОЧИЊЕ ВЕЛИКИ РАТ ЗА РЕЧИ / РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА И ПОВРАТАК 

СЕБСТВУ 
 

Зидару је лако: кад му је тешко, куће зида. 
Лекару још лакше: када је болестан, људе лечи. 
Мени је најтеже, љубави моја чиста – 
мене у јатима напуштају речи. 

  

Tако је певао наш велики Брана Петровић, пореклом из Бјелуше код Ариља, 
темељно из Слатине, престонице детињства његовог, а близу Заблаћа. Дисо-

вог. И ових дана ни о чему не мислим толико колико о Браниним стиховима. 
Они ми не дају да тонем у дремеж навикнутости на кружење апсурда у коме 
живимо, крећемо се и јесмо.  

Као професор књижевности, улазим у учионице у којима седе наша лепа 
и паметна деца, која ће, авај, углавном да се одшколују у својој земљи, па да, 
јатимице, крену у бели свет за црним хлебом који неонски сија. А Србија да 
опусти, да нема ко у њој да живи, осим стараца и старица у реду за гробље. У 
јатима одлазе наши птићи, деца наша, али има још један бол: у јатима нас напу-
штају и наше лепе и паметне речи. И то не само у иностранству, где се забора-
ве јер се ретко кад користе. Него, овде, у Србији, одлећу у неповрат чудесне 
речи овога језика. Не само што се међу младима мало читају књиге, и не само 
да се мисли електронским сличицама и емотиконима, званим смајлићи; него је 
нестао и читав свет у коме су многе речи биле саморазумљиве, пошто без њих 
није било стварности.  

Ако већ годинама нема тромесечне снежне зиме, како ће деца знати за реч 
целац, која сведочи о снегу без пртине? Ако нема деде и бабе да живе како се 
живело, неће се школарци сетити ни трапа ( рођен 1969, гледао сам свог деду 
у Кулиновцима код Чачка како затрапљује јабуке и крушке). Или, како ми при-
ча колега који припрема матуранте за пријемне испите: збуни се ђак кад треба 



да избаци уљеза из низа – ковач, спавач, пливач, корбач, јер није чуо за корбач, 
пошто одавно нема кочијашења. У низу учитељица, наставница, васпитачи-
ца, спајалица ни спајалица му није за избацивање – то је, сматрају будући сту-
денти, жена из „кол центра“ која спаја таксисту са муштеријом. 

Човек гледа речима, а не очима. У хемијској лабораторији ја сам слеп, јер 
не знам шта је који инструмент и чему служи. Немам речи да гледам по лабо-
раторији. А у библиотеци ја, књишки мољац, нисам слеп: свуда је путоказ до 
путоказа. 

Зар је случајно да новонастањени, кад се преселе из родног краја, прво 
именују брда, шуме и воде, па тек онда граде куће? Ко ће живети у свету оне-
мелости? 

Сваки завичај србски има своје речи и свој речник, важан да се сачува и 
преда потоњима. 

И те речи данас, у доба тријумфа нивелишуће технике, брзо одлазе, брзо 
нестају. Треба их хватати у лету, док се још памте, док светлуцају у свести и 
тиште у подсвести, док су благо дохватно из пештера меморије оних који су их 
слушали, живели и дисали њима. Тим речима се треба заверити, тим речима 
постати заточник. Није језички завичај за бацање. Није и не може бити. 

Тако је и са Драгачевом, чији речник, плод бдења Милоја Стевановића 
(његовом руком су га писали преци и савременици), и чији труд је научно – лин-
гвистички одмеравао др Драгољуб Петровић са др Јеленом Капустином, упра-
во имамо пред собом. 

Кроз речник, Стевановић се, са завичајцима, вратио корену, да би са коре-
на одстранио коров постмодерног мртвачког вербализма. Корен против корова: 
то му је био пут. Тамо далеко, у себе, које се и ноћу будило да разгори запрета-
ну драгачевску реч, да њен пропламсај преда на надлежно место – у срце и ум 
ониx који ће доћи. 

Оду људи из Драгачева, па му се ипак врате, нагло и изненада – тако 
песник Иван Негришорац, рођен у Трстенику, живећи у Новом Саду, али поре-
клом Станић из Негришора, из неоавангарде право у жежени завичај, са збир-
ком песама „Потајник“ (по имену потока у родном селу, у коме жуборе тајне, 
шушти лишће и таложе се ране, има живе воде и смртних опасности). 

Прво долази нада, сматра Негришорац. Нада која бди у језику. И која се 
пројави у његовој песми „Професор Цвијић саветује младог Ердељановића пре 
поласка на терен 1898. године“. То је песма о начину на који се истражује Дра-
гачево, али и сваки предео нашег порекла озареног смислом: „Иза сваког ћуви-
ка, / Главице или гребена вири / Некакав човек. / А тог човека мораш / Видети 
како, попут коприве и папрати, / Расте са овог тла: такав је због земљишта, / 
Због река и потока, због удолина, / Присојних и осојних страна, / Због сунца које 
му вазда обасјава / Станиште, или му понекад тек просине / Или у сенци цео 
живот проводи. / Обрати пажњу на кућу / И окућницу. Имају ли двор / Ограђен? 
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Чиме је ограђен: плотом, тарабом, / Пармацима или врљиком? Можда купино-
вим жбуном /  И врзином? Каква је окућница: буја ли врт, / Градина или башта? 
Је ли ту воћњак, / Забран, забел или брањевина? / Види како је кућа устројена! 
Према изласку / И заласку сунца, према брдима / И долинама, изворима и пото-
цима? Какве су / Зграде у двору? Има ли гостинских кућа, / Конака и башкалу-
ка? Од чега је све то: јесу ли зидане, / Од ћерпича или од набоја? Јесу ли 
брвнаре, / Плетаре или су од шепера? / Има ли вајата, клети / Качара или мле-
кара? Где су амбари, чардаци, / Кошеви и салаши? Има ли кочине, / Хлебне 
пећи, дрвљаника? / Видећеш да наш човек често ставља / У чело двора: прво 
поред стоке / И смрадног буњишта прођеш, па тек онда / До куће стигнеш! Ал 
ти, синко, / Не презри мајчину сису, но узми со и хлеб, / И запамти: то су људи 
зналци и поседници, / А ми само бележимо речи / Што за њима осташе!“ 

Таквим трагом треба кренути за драгачевским речима, у наше неодузи-
мљиво  Драгачево.  Стевановић  је  то  схватио, и пошао. Четири године кора-
чао по себи и по селима свог краја; слушао и служио живима и мртвима. И ево 
књиге.  

 
 

О ЗЕМЉИ У КОЈОЈ ЈЕ ДРАГАЧЕВО 
 
Мене је, као професора књижевности, уобличио такође професор књижев-

ности, скоро већ легендарни Бошко Ћаловић, родом из Зеока. Њему се, за јед-
ну беседу о његовој породици, јавило оно што треба рећи о драгачевском крају 
као посебности нашег народа. Тада је прозборио, у име свих рођака, земљака и 
завичајаца, у име живих израслих из покојника. 

О прецима је зборио златно, рекав: „Да могу да се врате оданде одакле се 
нико није вратио и да проговоре кад нас виде, а можда нас и виде, причали би 
нам овом приликом и о ономе што знамо и о ономе што не знамо или забора-
вљамо. Причали би нам како су се у оба устанка борили, као Јован Милићевић 
Ћалов, против „коњице ноћи алах ил илалах“, неверника са полумесецом на 
челу. Причали би нам како су се борили у балканским ратовима за после Косо-
ва отету земљу, али и у оба светска рата, против хришћана који нису били хри-
шћани, и остајали на Церу, Колубари, Краљеву... О црним барјацима и 
лелецима. О деци која нису запамтила очеве и о синовима који нису имали децу. 
Причали би нам и о хајдуцима, исте крви која није била иста крв, а који су ноже-
вима, пушкама и ужареним веригама отимали оно што се није могло дати, или 
што се давало кад и глава. Причали би нам и о другим хајдуцима, са звездом на 
челу која није била звезда, а који су отимали и више, све од чега се живело: пше-
ницу, стоку, вуну, маст, пасуљ, ракију... Себе су звали ослободиоцима, али су 
место оружјем и веригама убијали порезима, прирезима, кулуком, да би их на 
крају „ослобађали“ и од имовине. Причали би нам и о горком животу без живо-



та. Да су устајали са првим петловима, а легали око поноћи после својих рад-
ника. Да су копали и косили по Зеокама, Тијању, Придворици, Јездини, Бељи-
ни… Да су се спорили око међа и са својима и са комшијама, иако су имали 
земље више од њих. Да су псовали и земаљска и небеска знамења, али су чува-
ли веру и обичаје. Да их је било и неписмених, али и међу реткима у Драгаче-
ву који су читали књиге, новине, писали ратне дневнике и лепо и мудро 
говорили и радили. Да су без диплома намештали сломљене кости и људима и 
стоци боље од оних са дипломама. Да су били против власти, а давали кметове 
и посланике. Да су у гробљанску смоницу, као у винограду, садили тек рођену 
децу, тек доведене жене, пале ратнике у пуној мушкој снази и бркате и сите рада 
и живота старине. О томе причају њихови надгробници, или урасли у траву, 
немушти и невидљиви, или испршени, са капама на глави, украшени плавим 
словима, голубовима, грожђем, калемарским ножићима, чутурама, штаповима 
и осталим знамењима њиховог живота. Причали би нам да су им се жене сави-
јале под обрамачама, носећи из црепуља и земљаних лонаца ручкове по Гари-
шту, Колајама, Потокама, Белом брду, Придворици, Чачанском пољу… Да су, и 
кад би остале без мушке главе, чувале част, имовину, плаћале дажбине, слави-
ле и свадбовале. Причали би нам да су им се и куће селиле, или у заборав или 
с места на место, али и да су се обнављале и градиле онде где никад нису биле. 
Рекли би нам, ево, да оно што видимо не видимо. Јер кад бисмо се вратили у 
њихово време, видели бисмо, да овде, где смо сада, није било као сада. Окру-
живало би нас неколико кућа, магаза, качара, млекар, зграде, штала, салаш, пче-
лињак... Крушке и јабуке разних врста би нас тапшале по раменима, пчеле 
зујале око глава као око цветова, стока би мукала и овце блејале, саплитале би 
нас кокоши, гуске, ћурке, патке, а вино и ракија избацивали би чепове из бура-
ди која су толика да не могу да изађу из подрума. И сви су имали све то. Некад 
више, некад мање. Како кад. Рекли би нам да су срећни што смо се окупили, 
што их се сећамо, што нас има оволико: и пољопривредника, и занатлија, и про-
фесора, и лекара, и правника и инжењера... Рекли би нам да су се врата која су 
овде отворили према животу пре двеста година сада умножила, да смо их отво-
рили на све стране света и да нису узалуд живели.“ 

Такво Драгачево један је од темељних предела Србије; опет по речи мог 
професора Ћаловића, који о Србији сазданој на костима предака вели: „Овде су 
они који су после смрти оживели. Овде су они који место глава имају сунце. 
Овде су они који су опростили непријатељу, па су ближи Богу и имају зато две 
отаџбине: земаљску и небеску Србију. Овде су они који нам „у бескућу показу-
ју дар“. Ово, зато, није само споменик, већ место где су се загрлили небо и 
земља, где гори воштаница и кад није запаљена, где се говори и кад се ћути, где 
човек порасте изнад себе, где се излази и кад се залази, где се лелек претвара у 
песму... Ово место је само у овој земљи – ни на Истоку, ни на Западу. Ово место 
је у земљи где су и свеци морали да изваде мачеве. Ово место је у земљи где је 
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„коњица ноћи алах ил илалах“ спалила на ломачи „нашу чашу вина, хлеб и све-
то слово“, „наше свете мошти“ које су се уместо у пепео претвориле у сунце. 
Ово место је у земљи где се с коца одлазило у историју. У овој земљи је толико 
оваквих места, знаних и незнаних, да нема толико речи које би их означиле. 
Које речи да оплачу и опевају сторучице мајке које су једном руком колевку 
љуљале, а другом раку копале; једном руком слале синове у војску, а другом им 
на очи бакарне паре спуштале. Које речи да испричају чудо о Стојковићима ове 
земље које од постања стрељају, вешају, спаљују, а они се увек живи кући вра-
ћају. Које речи да објасне да у овој земљи „нико није умро ко је умро“. У овој 
земљи, крај друмова, засађени су војници камени који дозивају, сведоче, опо-
мињу, охрабрују, ухвате путника за руку и показују му „пут који путовању не 
смета“. У овој земљи, где нема мора, има и „плава гробница“. У овој земљи има 
и споменик од лобања које говоре. У овој земљи храмови су и места где нема 
храмова, градови и где нема градова, порази су постали победе, и кад се сиђе 
под земљу, оде се на небо: у причу, у песму, у памћење... О овој земљи су пева-
ча научили „како треба с бесмртношћу зборит`“, јер се у њој, као у древним 
легендама, „с цветнијех пољанах“ одлазило у „весело царство поезије“. У овој 
земљи свети ратници су носили опанке и шајкаче. У овој земљи је било толико 
чуда да не могу стати у речи.“ 

Ни у речник, наравно. Али се, у име Смисла, мора покушати. 
 
 

ДОБРЕ И ЛОШЕ ОСОБИНЕ ОВОГ НАМ НАРОДА 
 
Као и сви Срби, Драгачевци имају добре и лоше особине. (О тим добрим 

и лошим особинама нашим библиографију радова је правио вредни Добрило 
Аранитовић, и она чека да буде објављена). Добре су, између осталих: благост 
у односима, бистрина, борбеност, верност, витештво, вредноћа, гостопримство 
и гостољубље, беседништво, демократичност, дисциплинованост, досетљивост, 
достојанственост, дружељубивост, друштвеност, духовитост, енергичност, херо-
изам заснован на моралности, стваралачка уобразиља, задужбинарство, жеља 
за образовањем, здрав разум, идеализам радних навика, издржљивост, искре-
ност, осећање трагичности србске историје, истрајност, храбро трпљење сиро-
маштва и невоља, јунаштво, спремност на кајање, мобарски дух, марљивост, 
милосрђе, мирољубивост, увиђање да постоји виша правда, морални реализам, 
болећивост према патницима, независност духа, обазривост, озбиљност, осе-
тљивост, осећај стида, осећање правде, осећање сродства, отвореност, отпор-
ност, оштроумност, памтљивост, патријархалност, патриотизам, побожност, 
поверљивост, поноситост, послушност према родитељима, поштовање кумства, 
поштовање предака, поштовање старијих, правдољубивост, правоумност,  пред-
усретљивост, приjeмљивост за напредак у раду, пристојност, промућурност, 



простосрдачност, радозналост, разборитост, сигурност, самопоуздање, самоса-
влађивање, саосећање, скромност, слободољубље, смерност, смотреност, снага 
трпљења, сналажљивост, снебивање, спремност на праштање, спремност на 
жртвовање, тежња за праведношћу, трезвеност, умна даровитост, упорност, 
уредност, херојска стидљивост, чување женске части, штедљивост. 

Али, има и мана: ту је бекство са села у град, обест, беспосличење, брачна 
неверства, брбљивост, плаховитост, властољубље, готованство, грамзивост, дво-
личност, себичност, жучљивост, завидљивост, запуштање властите баштине, 
злопамтљивост, злоба, злоупотреба избора, избегавање гостопримства, импро-
визовање, инат, индивидуализам, ирационално расуђивање, искључивост, јава-
шлук, јурњава за функцијама, клањање богатству, коцкање, лагање, 
лаковерност, лукавство, мегаломанија, митоманија, морална мимикрија, наме-
тљивост, нарцизам, недисциплинованост, незахвалност, неодржавање датих 
обећања, неповерљивост, непрецизност у раду, непризнавање туђих заслуга, 
непромишљеност, нерад, несложност, несистематичност, несталност, неумере-
но славље, олако давање обећања, осветољубивост, охолост, парничење, пијан-
чење, плашљивост, подвалаџилук, подмитљивост, поводљивост, површност, 
подмуклост, политичка претворност, породична грандоманија, поткупљивост, 
потуљеност, потцењивање реалности, похотљивост, пргавост, превиђање 
важних чињеница, прелазништво, препреденост, претеривање, преувеличано 
осећање значаја, прилагодљивост, пркос, прорачунатост, рајински менталитет, 
расипништво, саможивост, самољубље, самопрецењивање, самохвалисање, сва-
дљивост, ситничавост, склоност хајдучији, скоројевићство, сплеткарење, нечо-
вечно јунаштво, стварање неистинитих слика о свету, странчарење, сујеверност, 
сујета, суровост, таштина, тврдичлук, тврдоглавост, улизиштво, ускогрудост, 
хвалисавост. 

Свега има, као и у сваком народу и код сваког човека. А питање је увек: 
шта ће победити? Коначни одговор Бог зна, а ми га животом припремамо, да с 
њим изађемо пред Алфу и Омегу. 

 
ПОД СТЕГОМ ДРАГАЧЕВСКИМ 

 
Драгачевци су се херојски борили у Првом и Другом србском устанку, па 

су витешки војевали у Јаворском рату, па су дизали глас и за политичке слобо-
де и права 1893,  у Горачићкој буни. Њихови хероји из балканских и Првог свет-
ског рата чинили су чуда. Довољно је сетити се Будимира Давидовића, скоро 
митске фигуре, на коме се дословно испунише епске формуле каква је она 
хиперболична: „На њему је рана седамдесет“. Он их је стварно имао седамде-
сет, као седамдесет крвавих звезда. За крст часни и слободу златну, с вером у 
Бога за краља и отаџбину. 
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Драгачевци су били и опаки хајдуци, и каменописци крајпуташа, и труба-
чи нечувени, и вашарџије невиђене. 

И ја па ја и опет ја, као у оној анегдоти коју је записао Никола Стојић, кад 
су на Трећем сабору трубача новинари питали једног стаситог момка с трубом 
у руци ко је, по његовом мишљењу најбољи трубач те године у Гучи. Он, као из 
топа: „Станко Главоњић из Горачића“. Па га питају – шта мисли, ко ће победи-
ти. А он, ни пет, ни шест: „Станко Главоњић из Горачића“. На крају ће новина-
ри: „А како се Ви, младићу, зовете?“ Момак, гласно и јасно: „Станко Главоњић 
из Горачића“. Е, па, таквом Драгачеву, као притоци Свете мајке Србије, био је 
потребан и један речник, да се сачувају речи које имају соли, речи са којима се 
може и омркнути и осванути, од којих се живи и са којима се мре. 

 
 

МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ, СВЕДОК ЗАВИЧАЈА 
 
Завичај и завичајност… У време у коме живимо када су, по Хајдегеру, сли-

ке са телевизије човеку ближе од окућнице, значење ове речи је готово забора-
вљено. Али, морамо се сећати тог светлог значења. Јер, шта је завичајност ако 
не свештено човеково осећање? И, дакако, то није малограђанско осећање. Наш 
хришћански философ, покојни Жарко Видовић, каже: „Завичајност је празнич-
на заједница, те отуд човек, израстао у завичајности, у сфери етос – итос, осе-
ћа потребу да и у границама читаве државе има сачувану празничну заједницу: 
таква је само нација. [...] етос је навика, обичај (навика заједнице, навика чове-
ка у заједници), итос је боравиште, станиште заједнице и завичај (с којим је 
човек обредно срастао), завичајност, завичајна обичајност – морал [...] Завичај 
и родна кућа имају тајно дејство: да изазову осећање бесмртности, континуи-
тета присуства предака, непролазног детињства човековог. [...] Нема никаквог 
„раја“, чак ни небеског царства на земљи, изван завичаја и завичајности. Зави-
чајност је медитеранска вредност (полис, богови завичаја, обоженост свега у 
завичају). Рај је – завичај (а не утопија, бескласно друштво и правда „импери-
је“). Завичај није предео, него трансценденција: предањем преображени пре-
део, духовни свет, празнично огњиште, трпеза и простор, светиња као храм. А 
нација је уздигнутост завичајности у историјску свест.“ 

Завичај није једнозначан. Он има своје горе и своје доле, своје висине и 
своју каљугу. Тако Милован Данојлић вели: „На овом тлу сам упознао укус, 
мирис и плодност годишњих доба, ту сам сањао далеке земље и градове; ту сам 
се радовао, ту сам, једног пролећа, гладовао; ту сам, у више наврата, бомбардо-
ван; ту сам почео роптати против неслободе и лажи; ту сам сâм усвојио прве 
поруке из отпора и трпљења. Однос између мене и овог тла пролазио је кроз 
болне несугласице. Грозио сам се његових непоправљивих навика док у њима 
нисам препознао залог наше издржљивости. Кидао сам везе да бих их, потом, 



с удвострученим жаром обнављао и јачао. У обрачунима са собом вређао сам и 
рањавао завичај; у побуни против личне судбине он ми је први био на удару јер 
ми је био најближи. Открило ми се, најзад, да је сплет произвољности с којима 
долазимо на свет ствар недокучиве промисли, и да је оно што зовемо случајно-
шћу законитост која измиче разуму. Да свако личи на рељеф у коме се облико-
вао. Не морамо се тиме поносити; довољно је прихватити истину, и 
истраживати је. Овде сам постао грађанин света. То се десило у дечаштву, док 
сам, у августовске вечери, посматрао сазвежђа изнад авлије. Више од свих 
космополитских учења и политичких уверења, звезде су у мене улиле осећање 
да сам делић Космоса. Авеније Њујорка, Париза, Берлина, Лондона и Рима су 
ми изоштриле свест о изгубљености и наважности, док Млечни пут ослобађа 
од тескобе. Вијугава, зелена црта између Букуље и Медведника умирује душу, 
показује правац срећног исхода. Волим Тоскану, Провансу, Конемару, Шкотску; 
Шумадија је нешто друго. О њој знам више него што успевам да кажем, и него 
што треба говорити.“  

Добрица Ерић, у разговору са песником Владимиром Јагличићем вођеном 
1995. године, о завичају каже: „Завичај је моја прва љубав и све моје школова-
ње. То је моја највеселија и најтужнија реч. Највеселија зато што сам у њему и 
из њега почео упознавати свет и поверовао у све лепоте и радости које ме у том 
свету чекају, а најтужнија због великих промена које су се за кратко време у 
њему и мени догодиле и због старости свега онога што је  некад било младо и 
лепо и изгледало вечно, а сада тихо умире, ишчезава пред мојим уморним и 
избледелим очима, које више немају снаге да завичају поврате бар мало младо-
сти и првобитне чистоте, чак ни у песми.“ 

Милоје Стевановић ово зна, па и он пева химну завичају: „Завичај је топли 
грумен угњежђен у дубини срца. Завичај милује ђедовом причом. Завичај мири-
ше бабиним закајмаченим румено-гаравим колачом. Завичај пјевуши појем сла-
вуја, зриком зрикавца, дукатањем мисирке. Завичај светлуца меком месечином, 
звезданим небом, трептањем свитаца. Завичај одзвања кукурикањем петлова, 
блеком стада, брујањем меденица, галопом коња. Завичај шапуће пуцкетањем 
бадњака, догоревањем свеће, ујањем развигорца, благородним капима кише. 
Завичај рани жуљном очевом руком. Завичај те буди, у разасвит, мајчиним 
пољубом. Завичај те украшава плавим јоргованом и мајчином душицом, балу-
ченим ћилимом и нецаном завесом, везеним чарапама и јелеком. Завичај ти 
дарује дуњу и мушмулу, караманку и беросавку. Завичај те грије ватром испод 
лампека и зрном пшеничним у златном класу. Завичај те враћа песми орачкој и 
копачкој, рабаџијској и косачкој, жетелачкој и сватовској. Завичај те позивље на 
мобу, на прело и посјело, на комишање, у коло око рогоџе на којој жмирка кар-
битуша, ђе јермоникаш растеже дугметару. Завичај ти остави у аманет Крсну 
славу. И прекаду. И молитву. Завичај те зове гробовима предака који се ужеље-
ше светлости воштанице, мириса тамљана и Оченаша. Завичај запомаже да рас-
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претеш прочевље прађедовско. Завичај те призивље вери твојој прађедовској. 
Озовни се, роде. Не дај да ти из срца отму завичај. Без завичаја смо окрњени. 
Недосањани. Сетни. Ако ти из срца ишчупају завичај – искорјениће ти веру ота-
ца твојијег! Отеће ти душу! Не дај душу, роде!“ 

А што да дамо душу? 
Има ли нешто битније од душе? 
Јер душа је оно што боли кад је цело тело здраво. 
А како је говорио Берђајев, личност је бол. Зато у завичају и боли и исце-

љује тајна сила човекове првотности. 
 
 

ЗАВИЧАЈ БДИ У ЈЕЗИКУ: КРОЗ АЗБУКУ ДО ЛОГОСА 
 
Ипак, и упркос свему, завичај је неодузимљиво благо, јер бди у језику, неу-

ништивом храму који постоји док год има народа који на њему говори и њиме 
пева. Зато је Милоје Стевановић био на завичајном задатаку сабирања речи, 
који је започео у књизи „Спомени, дужи од живота“, а до краја развио у „Реч-
нику Драгачева“. Он из свог завичаја доноси, као посуде пуне живе воде, упра-
во свеже, зелене, бујне речи, и њима залива наш усахли, од медијског отрова, 
спарушени језик, враћајући му живот у жиле. И ми слушамо како дубина пева. 

Сване нам слово А. Видимо амбар – оставу за зрнасту храну, и амбуљу –  
просјачку торбу. (Амбуљу има и дебели, који никако да напуни стомак). И 
походи нас арлауџа – олуја, мећава, цича зима. И јави нам се аршин – древна 
мера за дужину (размак од врха прстију руке до рамена). 

Појави се Б. Па нешто почне бабњети  (одзвањати); а неко стане  баврља-
ти (тумарати). Ево старца, постао багљав – оштећених ногу и тешко покретан. 
Ту је и  базвркан – доколичар, беспосличар. Ко је имао деду, памти шта је 
баквица – мали наковањ за откивање косе. А дође му на ум и бакрач – бакрена 
посуда са повразом, котао. Некоме ће све бастати –  јер ће бити вешт, умешан, 
вичан. А кола која возимо углавном се могу свести под категорију батаљуга – 
разваљена, покварена ствар. А ту је и бенече – штене, које је у преносном сми-
слу и дете што воли да се мази. Ако сте заборавили, бешале је узречица у раз-
говору када се човек нечега накнадно сети да каже. Који је лук биковит? Онај 
који се бичи, а то значи да је у току израстање цевастог листа (бика) на црном 
луку на коме ће бити цвет. Бјел је врста храста, а бјелопераст – плав, плаве 
косе, светлих очију, белог тена. Велико богатство је богаштиња (звучи као нека 
болест); бошчалук је дар увијен у мараму, бошчу. А бркљав је неумивен, мусав, 
замазан. Брњушка је жица која се ставља свињи у губицу, да не рије земљу.  
Брусара је посуда у којој се држи брус у води (обично од волујског рога); исто-
времено, брусару на лицу има носоња. Бучук је дрвени суд из кога се стоци даје 
жито, или јарма. Кад се појавио телевизор, народ га је тако звао – одатле, из 



електронског бучука, бесловесна маса и данас прима лошу медијску храну.  
Бушина је лоша овца. 

Стиже В. Вавољити је споро и неразговетно говорити и споро јести. А 
варовати значи поштовати обичај (сујеверни) да се не ради у неке дане, ради 
заштите од несреће. Ко је веретизан? Мршав, слабуњав, неухрањен. Веселник 
је јадник и несрећник. Ако сте заборавили вијоглав и он је ту: вратило на буна-
ру којим се преко котураче вади вода. Грлом клизи водњика – древни наш напи-
так који се добија од шумског и другог воћа. Некад се знало ко коси, а ко воду 
носи; то беше водоноша – лице задужено да разноси воду косачима, копачима, 
жетеоцима. Пред нама је и вршкара – старинска кошница за пчеле, другачије 
звана трмка. 

Гране и Г, па, кад остаримо, можемо габељати – једва ићи, вући се, поср-
тати.  А тако можеш и гекнути – пасти, треснути. Глабати значи једва нешто 
пресећи, престругати тупим алатом; али, и развлачити по безубим устима; ода-
тле и разглабати... Некад су Дргачевци ишли глати дом – посететити кућу 
будућег зета, кад се договара време и услови склапања брака. А имамо и годет 
– светковину, празновање. Голадија је сиротиња, а голанфер – сиромашак. Голу-
барац је старинска сорта купуса, посебне боје и укуса. Ко гроне, изнемоћа.  Кад 
се пасуљ омлати, остане гроровина. Па има и грудњача – тканина у коју се ста-
вља груда (потсиревина) да се оцеди. Зато се, кад неко пропадне, каже да је 
„извјешч`о к`о грудњача“. 

Дајте нам Д! Дандара је и пас и лош човек.  Дворити значи стајати и слу-
жити некога из поштовања; и крсна слава се двори.  Дрнован је човек који се 
лако наљути и почне да галами. 

Ђ је ђевовање – девојачки дани пре удаје, девојаштво.  
Е је ендек – канал, у који падне неопрезан или пијан. 
Ж му је као неко жвоцање, женино приговарање, које никад да стане. А 

ждрепчаник је део колског прибора који повезује кола и запрежне коњске лан-
це.  А  походи  нас  и  ждрака – зрак сунца. А жидак је мале густине, али и 
веретизан, неподаткан човек. Кад Драгачевац каже жими то је разуверавање, 
када се нешто нетачно доказује па се затим истиче право стање (потиче од „Жив 
ми ти!“).  

Зуји З! Забради се – вежи мараму под брадом! У кући ти је забрложено – 
неуредно, нераспремљено. Заврљао си – залутао, пошао погрешним путем. 
Закаведао си – занемоћао, и могу ти рећи да се живљи укопавају! Па си се зама-
ријао – бавиш се непотребним стварима, а дуго си се задржао. Заувар је кори-
сно; што рече мој покојни ујак у шали, данас је, у доба сиротињства, заувар кад 
ти мува улети у уста.  Заумит је упоран у нечему, а  звијук – ветропир. Могли 
би ти, на слово З, нешто и здомчати – смотати, отети, приграбити.  Не зјали – 
не хватај зјале, него ради! 
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И ту је И! Изоди – каже се говечету кад треба да изађе из штале. А изразан 
није човек вешт у изражавању, него онај који говори непристојне и грубе речи, 
псовач. Гадно је кад те искобе – искључе из нечега. Испаручити значи испра-
знити какву посуду (чабар, кацу, ћуп). И живети се може испотија – тихо, без 
буке.  

А буде међу јакима и понеки јауд – слабо, неухрањено, ситно дете. А мај-
стор има и јеге – тространу турпију за метал. Ево је и језичара – жена која мно-
го прича. 

Кане, са језика, и оно К. Ево је и китина – иње које се нахвата на дрвећу; 
ево је и кићанка – украс од рудице којим се ките коњи. А колико се пута мора-
ло кљечкати – газити по блату и кљокнути – пасти, стропоштати се, што зна-
чи и онемоћати од старости. Ено га и наш козбаша – челник на косидби, а ту је 
и котобањ – велика корпа од прућа са два рукохвата (увета). А опасно је ако је 
дрво крдисано – јер је родно, а оштећено ветром и временом. Ко из свог детињ-
ства не памти креденац – кухињски орман са застакљеним вратима и фиокама?  
Крпеж је тешко састављање краја с крајем, сиромаштво. Крушац је со у кома-
ду која се даје стоци да је лиже. Кукач је жарач, савијена метална шипка за џара-
ње ватре. Једно је кулак, богат сељак, а друго је кућевник – добар домаћин, онај 
који кући кућу, уз кога је и кућевница – вредна жена, домаћица. 

Лије нам с неба језика и слово Л; лакорадна је земља која се лако обрађу-
је, а лампарати значи лупетати, причати којешта. Ленка је мотка преко које се 
простирао опран веш ради сушења. Личит је леп. 

Љ је љепотније – лепше. 
На М чујемо: магањити се – прљати се, поганити се; маија је гранична гре-

да на којој се сучељавају рогови двеју кровних равни; макања је мало дете; 
међудновица су дани између Велике и Мале Госпојине; мешчини – мени се 
чини; мјешаја је жена која спрема храну за одређене обреде; младачна је крава 
након тељења (млађења); млаковина је време кад попушта мраз; мочило је бара 
у којој се потапала (мочила) почупана конопља, а од ње се правила тежина за 
одећу тежака. 

Навалило Н: неко се надекао (наждерао ), а назинат се чини у инат; назу-
љати значи обути се брзо, „ускочити у обућу“. Неком се нешто накричи – 
заветно нагласи. Наминуо си се – помолио си се однекуд. Некад се могло и 
насочити – препоручити неком девојку или момка. Био је понеки недотаван – 
умно неспособан, или онај коме се не може доказати. Неспоро се брзо потро-
ши; неподаткан je израстао, а мршав. Нетко бјеше Страхињићу бане, али има 
и ништак – олош, нико и ништа. 

Њ је њивче – њива од миља. 
О, о! Можеш и да обазвијаш (кад благо губиш свест), а и да се обезнаниш 

(баш да се онесвестиш). Па можеш и да се обеутиш – то је кад клонеш, чамо-
тан или болестан. Образли човек држи до части (образа), па је увиђаван, скро-



ман, ненаметљив. Обрамача је дрвена, благо закривљена мотка за ношење тере-
та на рамену. Ко одвркне, одрастао је и ојачао. Ко је опчуван, доброг је здравља 
за своје године. Осевапити се значи бити дарежљив и милостив, начинити 
богоугодно дело. Откивати значи тањити рез на коси помоћу баквице и чакан-
ца. Радиш нешто оћко? То значи да радиш од срца, без оклевања. 

Где је П, ту је и пакоштиња – завист, и ту је лако пањкати – олајавати, 
трачарити, сплеткарити. Драгачевци се париџају: не предају се лако, буне се.  
Ко пије патоку, последњу, најслабију ракију при печењу, тај је паточар. Пљу-
нут је неко ко много личи на претка. Повраз је канап од торбе која се носи пре-
ко рамена. Подангубно је прилично споро. Подурјасити значи наговорити, 
нахушкати, навести неког на нешто. Покарабасити се значи посвађати се, пре-
кинути општење. Понајпречи је близак род. Понеачак је слабашан. Попритка-
ти значи испобијати притке за боранију. Порушити се – обући црнину у знак 
жалости за покојником. Послатак је поклон који ти неко пошаље. Потегалац 
је добар радник, који хоће да запне, потегне. Потипко је прилично споро. 
Пошушњара  је мутивода и чанколиз. Знамо шта данас значи правити питање: 
оспоравати нешто, а у Драгачеву је то значило просити девојку, питати за девој-
ку. Прекостати значи претећи, преживети опасност. Ко пече ракију, зна шта 
је прелагати – изручити један и приставити други казан џибре. Прељетак је 
остао од прошлог лета, од лане. Препелверити значи рђаво урадити посао. Ко 
је пресевио, тај је погрешио. А приврљезити значи овлаш нешто направити или 
поправити. Прикољак је мали колац. Јело се пробрцне кад се уквари, а човек се 
пробрцне кад морално пропадне. Прозукло је изнутра натруло дрво. Проносак 
је прво јаје које снесе млада кокошка. Прочевље је део огњишта где се ложи 
ватра и кува јело, а прочеље – почасно место, врх софре. Пусник је сиромах, а 
пусница је сирота жена. 

Р, у Срба, може бити самогласно, и радо се гласи: ту нас сачека неко раз-
дарушан, онај који раздаје дарове, милостињу. Кокош се раколи кад хоће да сне-
се јаје, а петао се раколи кад се удвара коки. То је од старе српске именице 
раченије, која значи полну љубав. А тек ранија – посуда у којој се топи маст 
или кува мећа за свиње. Растовржено је неуредно, заломатано, аљкаво. Рипа 
је комад стене, велики камен. 

С скакуће: сантрач је ограда над бунаром. Сатарити значи изгубити, 
уништити, а саџгати – дугом употребом сатрти, подерати, похабати. Себица је 
мека ракија, сичан – јак отров. Смочити значи штедети и мало јести. Сокачара 
је жена која по сокаку води аброве. Стрвињати значи споро ићи, мрљавити. 
Кад се каже да је  нешто строба то је страхота, страхоба. А наша лепа стубли-
на је шупље буково дебло укопано у извор (попут малог бунара). Стукач је 
оплавак којим се удара по ћуши во који надире, да се стукне. 

Ту нам је и Т: табанати значи ићи непрестано, пословати поваздан; тан-
дарија је пропаст и суноврат. Ко је тенуо, ослабио је. А торокуша је особа која 
претерано прича. Ево га тутумаљ – глупак. 
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Ћ је ћава – брег, узвишење и ћар – корист, и ћенар – граница, ивица. Има 
ћеф – добра воља, добро расположење, а има и ћефчина – гордо задовољство. 
Ту је и ћока, ћоковина – урођена особина. Користи се, у грађевинском послу, и 
ћупријаш – најдужи ексер, мертек којим су се укивала брвна на ћупријама. 

У, између осталог, указује на глагол убаштрати се – убацити се лактајући 
се. Убојит радник је веома пожртвован, несебичан. Усколати се значи узнеми-
рено шетати. Уметан је вешт и умешан; одатле је, као из древног корена, чак и 
савремени уметник. Устаоц је вредан, марљив и предузимљив човек. (Где су 
нам такви?) 

На Ч је онај који је чазбен – широке руке, гостољубив, који воли да поча-
сти и дочека. Чкарт је фаличан, неспособан за војску. Чкрбина је кваран зуб. 
Чукуља је слаба, мршава крава. 

Дође и Џ, под којим се може (мада није препоручљиво) џабољебарити или 
гајити чивава, која би се у Драгачеву звала џевџара – мали пас. Ту је и џемат 
– заселак, а носи се и џока – краћи капут. 

Дођосмо и до Ш, да би се могло шеврдати, или пити шербе – препржен 
шећер са врелом водом. Ту су, да нас развеселе, штрументи – тако су звали 
трубачки оркестар. Да се и шуркати – помало радити. 

Иза сваке речи је једна прича, један осећај и доживљај света; иза сваког 
деминутива је једна ласка тежачког срца, чија је дубина нежност, а иза скоро 
сваког аугментатива зло које треба савладати, препрека са којом се не миримо, 
спремност да се устане и крене путем борбе. 

 
 

БОГАТСТВО ЈЕДНЕ РЕЧИ 
 
Из речника који нам је у рукама се јасно види колико је богатство једне 

једине наше речи: узмимо само ГЛАВУ са својих рамена. 
Ево Драгачевског речника у дејству: глава. Сто послова имам, не знам ђе 

ми је глава. – Ђе си навро главом кроз дувар, зар не видиш да то не мож да бид-
не; главу горе ‘напред, не дај се’. – Главу горе, соколе ђедов, само напред, нема 
предаје, а они што раде, себе раде; главу дам ‘јемчим главом’. – То што е обе-
ћо, он ће д-испуни, јемчим главом; луда ~. – Стани бре, луда главо; бестрага му 
~ ‘не треба ми, нек иде дођавола’; ко мува без главе ‘лакомислен’; дићи главу 
‘уобразити се’; доћи главе ‘наудити неком’; доћи у главу ‘опаметити се’; гла-
вом без обзира ‘побећи’; главом и брадом ‘лично’; главом кроза зид  ‘немогу-
ће’; бијем се главом ‘мозгам, размишљам’; играти се главом ‘изврћи се 
опасности’; има соли у глави ‘мудар, паметан’; држати у глави ‘памтити’; изби-
ти из главе ‘заборавити’; изгубити главу ‘погинути, изгубити присебност’; 
ижњети главу ‘спасти се из опасности’; ко два ока у глави ‘веома блиски’; кли-
мати главом ‘повлађивати, полтронисати’; кров над главом ‘кућа’; лупати гла-



ву ‘колебати се’; ~ у торби ‘смртна опасност’; туцати у главу ‘наговарати неког 
упорно’; мислити својом главом ‘бити свој’; врзма ми се по глави ‘пада ми на 
ум’; мућнути главом ‘добро размислити’; врти ми се у глави ‘имати вртоглави-
цу’; доћи главе ‘додијати неком’; не дизати главу ‘бити презапослен’; не иде ми 
у главу ‘не верујем’; није о глави ‘није смрт за врат’. – Ма полако, бре, рођо, 
вратићеш ми кад имаднеш, није о главу; оде ~ ‘изгубити битно (живот, поло-
жај)’; памет у главу ‘пази добро’; преко главе ‘исувише’; пробити главу ‘доса-
дити’; радити о глави ‘ковати зао план против кога’; знати у главу ~ ‘познавати 
све’; усијана ~ ‘задрт, тврдоглав’; на вр` главе ‘досадити некоме’. – Вала попе 
ми се на вр` главе, додија ми животу више с тим глупоштињама; 2. ‘део плуга 
на којем су причвршћени даска и раоник’. – Виђде да л је добро причвршћена 
даска за главу плуга; 3. `део гусала`; ║ главица ж 1. ‘дечја глава’. – Ово  дјете 
паметно ко чела, чудом се чудим шта у његову главицу стане; 2. ‘плодови неких 
повртарских култура (лука, купуса)’. – Турде ми у торбу главицу-двије лука; 
║главичица ж дем од главица. – Донесде главицу киселог купуса и главичицу 
лука, ваља нам уз ракицу; ║ глават главата -о `који је велике главе` – Није он 
џабе нако глават: смислијо како е лакше а боље; ║ главурда ж аугм пеј ‘глава’. 
– Оном главурдану главурда ко котобањ; ║ главуџа ж ‘велика глава (обично 
печена глава животиње)’. – Млого е мачку јунећа главуџа. – Шта си зино ко 
печена главуџа; ║ главуџица / главуџица ж дем в. докусурити, карабатак; ║ глав-
чина ж 1. аугм пеј глава. – Има луду главчину: нит га мош повести ни поћера-
ти; в. живчо, заинатити се;  2. ‘доњи део воденичке руде, у који су уграђена 
пера’. – Морам д-уставим воду да видим шта ми клапара доље у главчини; 3. 
‘средишњи део колског точка’. – Око совине у главчину точка убаци колома-
сти, немо да штедиш. 

И све то из главе и око главе. 
Али, авај, ми обитавамо у зловремену, кад нам маглом речи-тантуза пуне 

главу. 
 

У ВРЕМЕНУ ЛАЖНИХ РЕЧИ 
 
Зашто битанге маскиране у народне вође не кажу прозиран или провидан, 

него транспарентан? 
Зар није јасно шта би их снашло кад би изјавили, пред народом, да су про-

видни?  А ако су транспарентни, то значи  ( није него! ) да су поштени. 
Зашто пошушњаре маскиране у народне вође не кажу прелаз, превођење 

из једног поретка у други, него транзиција?  
Па онда би народ схватио да их не преводе из комунизма у капитализам, 

него их вуку за нос, жедне преко воде. 
Зашто  су им  уста  пуна реформи,  као  да  је  реч  реформа  сама по себи, 

свелек? 
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Реформа значи преобликовање, и та реч, опет сама по себи, јесте неутрал-
на. Ништа не сазнајемо о њеном садржају. После реформи, може нам бити горе 
него пре њих. Јасно? 

А приватизација, која је у Србији, за време транзиције, почела идиотском 
паролом „Да се зна шта је чије“, довела је до уништења и продаје не само 
наших успешних фирми, него и до отимања природних ресурса, укључујући 
изворе чисте и питке воде. Друга реч за приватизацију као уништење је 
реструктуирање. 

Признати реалност значи капитулирати пред непријатељем, који долази 
са   паролом  „Јачи тлачи“, то јест: „Пољуби ме у задњицу или ћу ти разбити 
главу!“ 

Пљачка и сатирање једног народа почињу од одузимања његових речи. 
Битно је да речи за пљачку народа буду што непрецизније и што опакије отуђе-
не од језика којим народ говори. Кад чујете дигитална агенда, не знате шта је 
у питању: да ли дневни ред и план рада, да ли попис задатака које треба обави-
ти, да ли роковник. 

Ту су и аналитичари, квазиинтелектуалци који обављају, за паре оних 
који их плаћају, задатке врачара и гатара некадањих, а повремено подсећају и 
на мечкаре. 

Аранжман са ММФ-ом значи предају државних добара и судбине грађа-
на у руке светских лихвара. 

Контроверзни бизнисмен је неухапшени криминалац, кога нико не сме да 
пита како је зарадио тзв. први милион. А ни други, трећи, итд. 

Борба против корупције је борба за сакривање правих коруптивних меха-
низама, које људи на власти користе да би се обогатили. 

Бренд је робна марка која може да прода чак и оно што је наш народ звао 
бофлук. 

Гламур је преплаћена вулгарност која се нуди у медијима као мера и про-
вера стварности. 

Кад битанге које имају моћ нешто упропасте, каже се да су девастирали. 
И ником ништа. 

Куну се у демократију, као вишепартијску власт лопова. Демократиза-
ција је предавање власти глобалистичком банкарском олошу и чудовиштима 
из мултинационалних компанија. 

Дигитализација значи сатеривање целокупног становништва у електрон-
ски конц-логор и продају наших података компанијама којима смо ми само 
потрошачи, а не и људи. 

Директне стране инвестиције значе, бар у Србији, да држава плаћа стра-
ним компанијама да наше раднике запошљавају као јефтину радну снагу; реци-
мо,  само зато да би се причало да у Србији послује нека мултинационална 



компанија, држава јој да десет хиљада евра по домаћем запосленом. А нашим  
поштеним пословним људима не да ништа. 

Дуално образовање значи израбљивање ђака као јефтине радне снаге. 
Евалуација се каже да се не би рекло вредновање, јер оно што евалуато-

ри раде је безвредно. 
Едукација је, званично, образовање, али није то право образовање, него 

обука за слабо плаћене послове и пожељне облике покорног понашања. 
Експерт је онај кога је дефинисао енглески писац Честертон; на питање: 

„Зар не верујете нашем експерту?“, он одговара: „Верујем да је он експерт, али 
још више верујем да је он ваш.“ Некад се за експерта говорило  да је шибицар. 

Ту су и западне вредности, које значе да смо ми, Срби, зверке које треба 
дресирати и утеривати у политичку коректност. Ми немамо вредности, има 
их само Запад. 

Инвестиције су, да поновимо, зајмови који постају дугови. 
Инклузија би требало да значи укључивање. Али, како то да кажеш кад 

желиш да „инклудираш“, у празну, одсељену Србију, у којој сваке године умре 
40 хиљада људи више него што их се роди, младе мушкарце из Авганистана и 
Пакистана, који уопште нису класичне избеглице, него нова војска којом тре-
ба покорити Европу, укључујући и Србију? Или, у „хуманијој“ верзији, у дома-
ћем школству инклузија подразумева убацивање деце са посебним потребама 
у „класична“ одељења, при чему учитељи и учитељице немају никакву ствар-
ну помоћ, него морају сами да се сналазе, неспособни да држе потребан ниво 
наставе за 99% ђака без посебних потреба. 

Уместо уноса добили смо инпут, уместо утицајног човека инфлуенсера, 
уместо измишљеног исконтруисано, уместо поштованог човека неког типа 
мафијашки испоштованог. 

Истраживање јавног мнења је манипулација јавним мнењем. Нема 
општења, има комуникације. Не слажу се, али су постигли консензус. Нема 
правог вође, али сви су лидери. 

Кад НАТО убија цивиле то је колатерална (узгредна) штета – као да нису 
у питању људи, нечији родитељи, браћа, сестре и деца. 

Кад издајничка власт пристаје на уцене Запада, то је кооперативност 
(замислите да се каже сарадљивост – све би било јасно!)  

Рушење породице и увођење наказних идеологија, попут политичког хомо-
сексуализма, овде се зове борба за људска права. 

Сексуално узнемиравање више није нешто што личи на покушај силова-
ња, него може да буде и причање масног вица. 

Менаџер је онај који прима велику плату зато што организује посао којим 
се никад није бавио. 

Модернизација је разарање Србије под маском њеног пута у „боље 
сутра“, које ће наступити мало сутра. 
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Фанови, некад обожаваоци, су групе идолопоклоника шунду, кичу и шља-
штећим празноглавцима и празноглавицама. 

Умрежавање служи да будете упецани, и као појединци и као народ. 
Мултикултуралност је уништавање изворне културе једног народа зарад 

топљења свих и свега у „лонцу за топљење“, који се у САД зове „mel ting pot“. 
„Мулти-култи“ је туристички поглед на свет оних који имају пара да плове, 
лете, путују широм света и бирају шта им се свиђа на егзотичним базарима.  

Независни новинари су најчешће независни од памети и поштења, а зави-
сни од фондова Империје. 

Нормализација односа са Косовом подразумева да се Косово, које нам је 
отео НАТО да би га дао Шиптарима,  призна, у име свих Срба, као „независна 
држава“. 

Перформанс је кад матора лујка, повезана са светским вештичарским 
кухињама, од српских пореских обвезника, а преко квислиншке србијанске вла-
сти, добије огромне паре за бесмислице које продаје као „уметност“. Тако је и 
италијански „уметник“ Манцони продавао, у конзервама, свој измет као „умет-
ничко дело“. 

По дифолту се каже уместо да се вели „механички“ – „дифолт“ је „модер-
није“ (постмодерније?) 

Нема више цензуре – сад је на власти већ поменута политичка корект-
ност, паткоговор о коме је сведочио Орвел у свом роману „1984“. Политички 
коректан паметњаковић верује да је слобода ропство, рат мир, а истина лаж. Ту 
је и постистина – нема истине, навикните се на лаж као свој координатни 
систем. Нема стварности, постоји ријалити шоу.  

Шта је родна равноправност? Не, то није равноправност полова, него 
идеологија содомиста који тврде да не постоји природни пол, него је све дру-
штвена конструкција, и да дечаке од три године треба приморавати да се игра-
ју луткицама и носе сукњице, да би, кад уђу у пубертет, извршили промену 
пола. А девојчице треба да буду мушкарци, и да се, у заосталим срединама, 
навикну на изнајмљивање утробе ради рађања деце содомистима (то се зове 
сурогатно материнство). 

Нисте знали да је еутанзија – добра смрт, убиство из милосрђа? 
Ако се свему дода лајковање, шеровање, бинџовање, и ако се зна да је 

Марко Краљевић био интернет-зависник коме је мајка Јевросима говорила: 
„Окани се, синко, четовања“, онда је јасно каквим путем корачамо у Недођи-
ју, која се, на грчком, зове Утопија. 

А шта је Речник Драгачева него лек за све врсте лажи? 
То су речи нашег народа, о коме Милован Данојлић у „Ослободиоцима и 

издајницима“ каже: „Волим га због његове мргодности, у којој има правог 
господства, и због његове мудре загледаности у земљу. Он сматра да је једини 



поштен рад онај који је усмерен на опиљиве ствари – на земљу, дрво, камен, 
воду, и храну, а да је остало изврдавање и трка на џабалук.“ 

Зато уместо фејк њуза у Драгачеву имамо аброве, а ко шири фејк њуз тај 
је аброноша. 

А контроверзни бизнисмен се може описати разним, али прецизним, 
изразима, од аламуње, преко аловитог, до јајаре и положаре. Такав стално али, 
а амбуља (торба), која је и стомачина, никако да му се напуни. Драгачевац пам-
ти: „Он ти је бијо аловит: да е мого, купијо би пола Драгачева.“ Али није мог`о: 
умро је, јер сви умиру. И, што каже Владика Николај: „Чије л` није било, чије 
л` бити неће?“ Јер, зна се како пролазе уцењивачи сиротиње раје, они што 
„`ватају вурсат“:“То ти је вурсаџија један: да може, кожу би човеку одро, ал` 
добро упамти, синко, да никад вурсаџије нису вајдиле од вурсата, све им то 
ђаво однесе, јел оно што сијеш оно потље и жњеш.“ 

Политички аналитичари су својеврсни базвркани (доколичари), који 
мисле како да преваре и обману беслемаће (глупаке), спремне да буду обману-
ти. А кад политичар на сав глас нуди светлу будућност, он бабњи: „Бабњи га, 
ал не помаже: оће да бидне ништак.“ Тај и баљезга: „Тај мож да баљезга љет-
њи дан до подне.“ 

А ови што, у име државе, лутају по свету, тобож зарад дипломатије, само 
базају: „Узми се у-памет, човече Божји, ради нешто, немо само базати, прође ти 
младос у ништа.“ 

Кад много обећавају, врче – одустану. То су, углавном, ништаци, вуњаре: 
„Ђе нађоше нолико вуњара да иг ућерају у ту њину влас.“ Лажу, лажу, и све 
одлажу у будућност: „Биће гаће само не знам ка-ће“, причају Драгачевци о слу-
ги коме су обећали да ће, баш њему, купити нове гаће. 

Они су потомци Титових слугу који су гањали народ: „Гонили су нас на 
кулук, гонили на акције, ударали намете, само што нам душу нису вадили, а и 
то би да су били власни.“ 

Свима таквима Драгачевац би могао рећи:“Шибе, дандаро једна!“ 
 
 

ШТА ЈЕ УРАДИО МИЛОЈЕ СТЕВАНОВИЋ? 
 
Бавећи се својим основним домаћинским послом, снабдевајући потреп-

штинама и хранећи, по мери својих снага, муштерију у Чачку и Београду, Мило-
је Стевановић је једног дана схватио: када ми (Милоје и његови врсници), који 
смо запамтили завичајно Драгачево, одемо, неће бити неког ко би у пуноти 
сачувао речи које су се у овом крају говориле. Неће бити оног ко би их сместио 
у реченице. Неће бити оног ко би им дао контексте. Као да нас није било кад 
речи и њихова значења оду. Као да из наших уста не излетеше толике птице, 
које улетеше у небо над Јелицом. Највећи број тих птица беху обичне, сиве, сва-
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кодневне, тежачке, из земље и око земље, из тора и обора. Беше и оних црних, 
псовачких, које туку и убијају, огаде живот човеку који, кренувши тешким путе-
вима човештва, пред гвозденим висом од самих невоља стане и прокуне и себе 
и свет, па, кад му нуде чашу воде или чашу ракије, каже ,,Попио би` отрова!“ 
Али беше и оних златних, оних крилатих, оних од којих се живи и румени, који-
ма се лечи и милује и сведочи да вреди постојати на овоме свету. Чуло се у Дра-
гачеву и ово: „Наш отац ме ноћ очи смрти благосиљо говорећи: Дабогда ти 
срећа пјевала, срећа те срећала и срећа те испраћала.“ А памти се и овако: 
„Док смо били у задрузи, то е било благостање, имало свега и свачега и знало 
се ко шта ради и стално е била шала, смијање, радовање и пјесма.“ Такви су 
говорници умели и младо дрво да чувају као рођака: „Кад биднеш крчијо врзи-
ну, онај јаворић до Станише остави, нек расте, ваљаће некад неком за нешто.“ 
И као деца да се радују јагњади: ,,Да-иш само кака су му јагњанцад – ко упис.“ 

Био је то речник који је умео и да се смеје, чак и кад камењарка змија ује-
де сељанку, а она похита код лекара: „Пита е доктор: па ђе те ујела та камењар-
ка, а она вели у Цоловој ливади; ама реци ми место уједа, а она каже: баш нође 
код прескакала; ама, жено, за шта те ујела;  а она: за ниђе ништа, очију ми мојиг, 
ништа јој нисам наудила.“ 

А говорио је себи Стевановић, и дању и ноћу: ово мора да се сачува. Као 
Драгачевац који треба да покоси и попласти пре но што се небо намуњи, он је 
пожурио да речи свог завичаја здене у „пластове контекста“ и смести на „рого-
џе акцената“, да их, по гласовима нашег језика, попут белоруних стада, одведе 
у склониште и на одмориште. И није жалио ни себе, човека већ у годинама, ни 
време које треба утрошити на језичка бдења. Да је знао да ће ноћу будити да 
запише кад реч проговори из дубине сећања, да је знао да ће сате проводити у 
читању наглас речи и реченица да би их лингвистички стручњаци, др Драгољуб 
Петровић и др Јелена Капустина, акцентовали „по пропису“ за потребе струке, 
али и свих оних који ће, трагајући за собом, поћи за гласовима Драгачева, да је 
знао да ће путовати по селима завичајним и десетине сати проводити у разго-
вору са старцима и старицама који памте шта је било и слуте шта ће бити, а који 
у ризницама ума и на језику још чувају суво злато завичајног сказа – питање је 
да ли би Млиоје Стевановић кренуо тамо где је сада, овом књигом, дошао. Али, 
посао, који би требало да раде институције, тај велики посао сабирања и кон-
текстуализације, завршен је. И у нашим је рукама. И не само да можемо да чита-
мо, него, захваљујући лепим и прецизним цртежима Божидара Плазинића, 
можемо да гледамо: јарам који има палицу, рамењачу, заворањ и подјармицу; па 
кола која имају поклапушу, руду, ступац, обртни јастук, срчаницу, свракељицу, 
задњи јастук, винт и точак а на точку шину, гобељу, паоце и главчину; па косу 
са косиштем, ручком, гривном, петицом и рјезом; па пчелињу кућу, трмку, са 
руковатом,  облепом,  летом, прућем и водилицом; па разбој, где су нити, вра-
тило  ткања  и  вратило основе...И штошта друго, као што је некад сликано у 



речницима  страних  речи,  а  ми морадосмо да сликамо данас јер без себе ос-
тадосмо. 

Милоје Стевановић се трудио око речи, волео речи, рвао се са речима, и 
посрећио му се речник, који оставља свом роду. Роду о језику, као некад Петар 
Прерадовић. 

То је да се памти. Да се о томе каже и да се на то укаже. Што не раде инсти-
туције, може да уради спреман појединац. Вредан човек, говорио је Достојев-
ски, макар везаних руку, кадар је да учини много добра: „Пре свега, не плашите 
сами себе, не говорите: ‘сам човек на бојишту није ратник’ и др. Сваки ко искре-
но затражи истину већ је страшно моћан. Не подржавајте ни фразере који стал-
но понављају, да би их чули: ‘Не дају нам да радимо, везују нам руке, увлаче 
нам у душу разочараност и очајање!’ итд. итд. Све су то фразери, јефтини 
песници, лењивци који сами себе сликају. Онај ко хоће да донесе корист, тај са 
везаним рукама у буквалном смислу може учинити бездан добра. Прави делат-
ник, кад стане на пут, мора одмах пред собом видети толико дела, да му неће 
пасти на ум жалопојке да га спречавају у раду него ће наћи и успети да нешто 
уради. Сви прави делатници то знају.“ („Пишчев дневник“, фебруар 1877.) 

Милоје Стевановић је, борећи се за речник Драгачева, постао прави делат-
ник. Он је то, као и сви прави делатници, знао. 

А речник нас позива на источник, као у песми „Студенац“ Ивана Негри-
шорца. 

Одеш ли, брате, каткад на Студенац?
Кренеш ли њухом, као слепи штенац,
Све уз жбун шипка, купињак у цвету: 
Црн пут миришеш, лептире у лету!
Чујеш ли крекет? Ту се блато скори
Кад сунце згреје, а душа се смори!  
Чујеш ли мртву сузу своје сестре,  
Букве, кад блесне оштар бол код јетре, 
И ту, пут срца, осетиш бол леден? 
Тамо је извор! Пчелињи лет меден, 
Код дупље бреста, здушиће се доле, 
Где гргољи поток. Ту папрати голе, 
Буково шибље, сноп грожђа змијскога, 
Миш и даждевњак, све је тек еклога:
У њој реч, тиха, слави живог Бога!  
У њој се чује да једино слога  
Обасјаће пут што мирише црно! 
О, појави се, нежна, топла срно
Покажи стазе што извору воде! 
Како се, како иде до те воде
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О којој преци живели су чисто? 
Где смо то данас? Зашто сада исто
То извориште не гаси нас више,
Већ душа пије шта донесу кише?
Крени, мој брате, буди на Студенцу! 
Причести се водом, устук непоменцу! 

 
Сваки речник наших завичаја је Студенац, устук ништавилу које би да нас 

ништи! 
Отворите дланове, примите речи, насладите се наслеђем! 
А језику Срба свих наших крајева и колевки, и онима који се о језику ста-

рају, да језик заувек не остари, него да се вечно подмлађује  –  многаја  и блага-
ја љета. 
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ЉУБИЦА НАРАНЧИЋ 

АЗБУКА ДРАГАЧЕВА 
 

Речником Драгачева добили смо драгоцену књигу, написану на основу живог 
говора, читајући је као да слушамо разговор и из делова говора стварамо 

слику нарави, доживљаја, обичаја драгачевског краја. Ми ћемо у овом тексту 
обратити пажњу на једну од могућих тема – на азбуку. 

Ако изузмемо слово (глас) ф, са занемарљивим бројем јављања, видећемо 
да Драгачево чува своје гласовно обележје једнако као што је Вук Караџић запи-
сао, пре равно двеста година, у предговору своме Рјечнику, 1818. године. Пошто 
је набројао 28 „прости гласова“, без: ф, х, Вук додаје у фусноти: “Осим ови 
општи гласова могу се чути у Српском језику још неки особити гласови: 1) 
Ерцеговци кашто изговарају с пред ј као пољско ś, а з као ź,  н. п. сјекира, сју-
тра; изјео.“ Та два слова, која су се Вуку учинила неважна, Стевановић је унео 
у азбуку и тако нам, колико је то графички могуће, приказао право стање гово-
ра свога краја. Сваки кутак, било ког говора, заслужује место у ризници наро-
да ком припада. Аутор својим Речником допуњује Вука, ć и з, дакле, постоје и 
у Драгачеву, али и шире, како нам сведочи Добрило Ненадић, нпр. у роману 
„Време кокошки“. Издавач се ограђује на крају књиге: „У овом роману кори-
шћена су два слова која се данас користе само у Црној Гори: ć за глас најближи 
изговору шј (нпр. поćедасмо = пошједасмо), и з за глас најближи изговору жј 
(нпр. изедосмо = ижједосмо). Учинили смо овај уступак на захтев писца...“ Ми, 
ето, рођеном говору у рођеној земљи – чинимо уступак! 

Рећи ћемо нешто и о такозваним рефлексима гласа затворено е, чије се сло-
во зове јат.  

Уобичајено је да и глас зовемо – јат, да бисмо лакше разговарали о њему. 
У Драгачеву кратко јат прешло је у е, а дуго јат се чува, с мањим, или већим уде-
лом сугласника ј у зависности од суседних гласова. Иначе – ј је нестабилан глас, 
па и писци Правописа, често, не знају: шта би с њим – пишемо презиме: Тро-
ицки, празник: Света Тројица; имена: Миа и: Мија; идеја, али фирма је: Idea... 



Стевановић дуго јат бележи диграфом: је, а важно је истаћи да оно има вред-
ност једног слога. С таквим сам резултатом изашла и ја (Љ. Н.) у дипломском 
раду: „Фонетске и морфолошке особине говора села Дољана у Лици“, одбрање-
ном 1973, код професора Павла Ивића, на Филозофском факултету у Новом 
Саду, објављеном 1975. у: „Прилози проучавању језика“, бр. 11. 

Тај звук, једносложно дуго јат (односно: затворено е), чује се на широком 
простору србског језика у говору, а уочљив је у популарној музици, и поетским 
текстовима; мелодија и везани стихови (најчешће осмерац и десетерац), искљу-
чују сваку расправу о томе. Навешћу само неколико примера: Неда Украден 
пева: „Шуми, шуми јаворе / ја те слушам до зоре / свјећу сам упалила / да ми 
нађе прозоре...“; Здравко Чолић: „Кад си звјезда, селе моја / да си међу звјезди-
цама...“; Драган Стојнић: „Лјепа је она била / увјек се сјећам ње...“; Томо Куру-
зовић је на телевизији изговорио стихове Бранка Ћопића: „Тко не слуша љепу / 
госпоицу Бару / њега чека шиба / горе на ормару...“, дакле: свјећа, звјезда, увјек, 
љепо, лјепо... 

Хвала Милоју Стевановићу на овом дару србском народу, имаће се о чему 
разговарати.  
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ГВОЗДЕН ОТАШЕВИЋ 

ДРАГА СЛОВА ЗАВИЧАЈА 

Рече ми Милоје једног давног дана ,,Што се не почне, неће се ни завршити” 
и седе да пише речник своје драгачевске постојбине. Као да је то нека 

песмарица од десетак листа, а не учени словар који ће ускоро објавити и Срп-
ска академија наука. 

Сведочим да ниједан ред није имао одакле преписати сем из својег памће-
ња и тврде главе, тврђе него што би требало. Али му на радишности морам ски-
нути капу са остарелог чела.  

И тако је, често зором поред рачунара, човек који је у школу пошао са леги-
штером и таблицом, стигао до дела које остаје на дику његовом завичају. До 
краснописа у чије је корице сместио преко 14.000 древних појмова из свог побр-
ђа, тог бајковитог комада земље Србије, и сваком оденуо руво које се памти, 
описао, насликао, нацртао.  

Док сам обављао свој малени део посла на том рукопису, нисам био сигу-
ран шта ми је пред очима. Стрип, филм из претпрошлог столећа, повесница 
наша староставна, свезнадар, словар саздан од грања крај узвијонулог потока, 
или свеска љубавних и сељачких тугованки. 

Ко данас зна шта је пишљак, а најстарија кафана у Гучи у своме првотном 
созданију не имађаше ниједан гвоздени клин. Ко ће од наших данашњих мали-
шана  разумети како голотрби дерани витлају голошијане по авлији јер су го- 
ладија? 

У овим златним корицама народне памети сазнаћете шта значи или чему 
служе: аутњаци, базвркан, врањ, голубарац, дижиглава, достоверити, одврко, 
утрвен, крџав, овићак, сајман, олајле, засоница, заумит, злоеб, зовнут, иглени, 
избунгурати, заалењети, начоклешити, кувет, јолпаз, кабулити, канатити се, 
кеџити, кијаци, клемпета, клечка, кљукопрц, крдисати се, крмезли, крушац, ску-
ресати, кукумуд, ложичица, мачужица, мисирак, мешаја, млого, мочило, музу-
виран, мутвак, мућурла, овићак, огризина, окевешити се, олајле, оћко, 
паламуђевина, паприца, пизгор, повурити, полипсати, поличарка, послатак, 
постат, потаман, потегалац, пошаландрцати, правити питање, првешчад, превр-
љезити, преврт, прекратити, препарлати, преперушати, пресолац, тука, сиђелац, 



уамити, приврљезити, пругло, пустошан, развлака, разтоврзти, раскалабучити, 
распретати, сајман, сампас, сапанђела, скеребичити, скрњаторити, сова, срца-
на,  становник, страовица, суврс, тарлити, тесак, тресигаћа, тупаљ, ћава, ћере-
сло, ћоковина, ћустек, убојница, уђерезити, устаоц, усулити се, утрвен, 
црвоглав, чазбен, чакарас, чатал, чеклеисати, шакламати, шедрња, шунтав... 

Сазнадох  ономад да ће Српска академија наука и уметности скорих дана 
штампати ово благо од словара, по својим столетним правилима. Али се он, 
вели, не слаже са некима од њих па се ускопистио. Поручио је да ће му бити на 
част да то печатају по своме, али без њега, а он ће, вели, објавити своје извор-
но издање. 

–  Не хтеде да се потпишеш на своје животно дело које издаје Српска ака-
демија наука због неке ситне зачкољице? – упитах га запрепашћен. 

– Јок ја. Јербо, не постоје ситне и крупне неистине. Постоји само истина и 
неистина. Ово друго су моји преци звали лаж, а онога ко сведочи лажно: лажов. 

–  Да ниси ти авашас? – упитах га.  
–  Но шта сам – узврати ми. 
Значење речи из овог потоњег питања потражите у овој завичајној мудро-

ванци драгачевских сељака.  
 

Чачак, о Никољдану, 2019. 
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ОСВРТ 
НА „ПОСЕБНУ НАПОМЕНУ“ НАМЕЊЕНУ УВОДУ У РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА  

У ИЗДАЊУ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ1 

 

 У Драгачеву се говори екавским дијалектом, али старији народ и данас, а 
нарочито старци и старице које памтим из детињства и младости, повише речи 
изговараху јекавски. Трудио сам се да најверодостојније запишем онако како су 
они говорили. Због тога сам одбио да било ко, па ни САНУ, преправља моја све-
дочанства, јер не желим да сведочим лажно нити да се потписујем испод нечег 
што није моје. Поводом тога, моји несуђени коаутори су ми написали:  

Др Јелена Капустина (12.11.2019): ...«Молим Вас да нас разумете и у сле-
дећем: Академија своја издања већ 115 година објављује под својим условима 
које ми не можемо да мењамо, чак и када се не бисмо принципијелно слагали 
са њима... Зато и даље мислим да је најбоље решење да, ако сте потпуно сигур-
ни  да не желите да Речник изађе у облику какав тата, Реметић2 и САНУ из 
својих разлога сматрају једино прихватљивим, објавимо два издања. Ви објави-
те своје како је већ преломљено... а ми бисмо у САНУ објавили своје... тј. само 
текст са исправљеним спорним местима.3 Нека га Академија поново преломи 
и ради с њим шта мисли да треба. Тати је (као и мени), да и то знате, жао што 
на корицама нећемо бити потписани заједно, и то се спрема да напомене у 
Предговору.» 

Проф. др Драгољуб Петровић 13.11.2019 пише: «Ја сам сматрао да је оно 
што сам послао довољно признање за оно што је Јелена потписала. Ако нисам 
добро схватио оно, сад потписујем ово што је  и Јелена потписала. Драгољуб»  
Потом, 14.11.2019. написа да ће у предговору Речника који ће штампати САНУ 
који ће, као аутори, потписати они, који су речник граматички обрадили и ак-
центовали, стајати ове речи: 

 «Посебна напомена. Предлог за израду овог речника осмишљен је кад је 
његов први аутор прочитао књигу Милоја Стевановића [5] и дошао да се с 
њеним аутором упозна. Желећи да прошири неке своје увиде у вези с приро-
дом качерскога говора (о коме је тада била објављена невелика лексичка  збир-
ка) и да му одреди место у кругу суседних јужних и југозападних говора, први 
је аутор предложио да се припреми опсежнији речник драгачевскога говора 
рачунајући да би то могла учинити Маријана Матовић, која је краћу лексичку 



збирку приложила на крају поменуте Стевановићеве књиге. Показало се, међу-
тим, да се она у тај посао није могла укључити и тада је „докони“ предлагач 
одлучио да се у тај посао сам упусти (кад је почела обрада грађе, у посао је 
укључен и други коаутор). Кад су послови на изради речника далеко одмакли, 
тј. кад је главнина његовога лексичког инвентара била у рачунару, Стевановић 
је енергично оспорио Ђукановићеве записе о двосложном изговору рефлекса 
дугог јата у примерима типа вијек, на лијевој нози, снијег, сијено, цијеђ, тијесто, 
бријег, дијете Вјд, као и дијете Нјд, свијећа, звијезда, на бријегу, полијежемо, 
облијепимо, умијесимо, приповиједамо и сл. [1: 34–38 40 41] тврдећи да је у оба-
ма типовима примера рефлекс тог старога гласа једносложан, тј. вјек, тјесто, 
брјег, ождрјебити, отрјезни, на брјегу, ни лјек, облјепити и сл. Ваља, при том, 
рећи да је Стевановић од самих почетака посла тако доследно означавао све 
одговарајуће примере, а његов први коаутор их редовно „исправљао“ у [ије] 
имајући за то основу и у Ђукановићевим записима, али и у Стевановићевом 
изговору тих гласовних низова који се, по коауторској процени, нису разлико-
вали од онога како их је означио Ђукановић. И то је трајало све до тренутка кад 
се већ назирао крај посла и кад је Стевановић изненада „заоштрио проблем“4 
тврдњом да му коаутори „фалсификују“ записе, да у Драгачеву нема ијекавских 
ликова и да све оно што су му они „исправили“ мора бити сведено на оно како 
је то он означавао. Не знајући како да се понашају у таквој ситуацији, његови 
коаутори су се сагласили да он те рефлексе означи онако како тврди да се изго-
варају, ти су примери остављени без акцента5, а експериментална фонетика 
„призвана да пресуди“ у спору о коме је реч. У међувремену догодило се оно 
без чега посао није могао „проћи“: главни уредник Српског дијалектолошког 
зборника „није разумео“ смисао нашег ауторског договора, проверио „на уво“ 
неке Стевановићеве драгачевске примере, рекао да се они у мало чему разли-
кују од његових „источнобосанских“ и тако се прикључио и Ђукановићу и коа-
уторима овог речника. О томе сусрету Стевановић је обавестио првог аутора 
речника наводећи да „не може да пристане на лажно сведочење“ и да ће он 
посебно одштампати оно „што [је] записао, на начин како [је] записао“. Упозо-
рен на то да коауторски послови могу понекад бити прилично комплико-
вани (подвукао М.С) и да су његови коаутори његову грађу уобличили као 
речник, Стевановић се сагласио да то што су урадили они могу и објавити, а да 
ће он своју верзију речника објавити посебно. 

Овај речник дело је и Милоја Стевановића. Жао нам је што се из њега 
искључио6.» 

 
Пре него што учиним осврт на ову «Посебну напомену» проф. Петровића, 

желео бих да исповедим две истине:  
1. Драгољуб (трудољуб, словољуб, србољуб) Петровић је мој веома драг 

пријатељ и један од мојих великих учитеља.  
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2. Да њега није било, вероватно ни неколико мојих књига не би било, јер 
он бијаше мој морални покретач, пред којим нисам мого нити смео да малак-
шем.  

Зашто нисам смео да се сморим у овом послу који надвиси моје немоћје?  
Зато што ме је било срамота од тог неуморниог витеза који је безмало 

шес[т] деценија подарио језику рода србског објавивши безмало шест стотина 
научних радова, десетак самосталних и и још толико коауторских књига, при-
редивши десетак дела, због чега су му припала заслужена признања, међу који-
ма и недавно уручена Повеља за неговање српске језичке културе Матице 
Србске.  

Била ми је част да он и Јелена Капустина Речник мога завичаја акцентују 
и граматички обраде. Жалим што сам Професора својом непопуштљивошћу 
наćекиро. Надам се да ће ме разумети, јер и ја грешан, завирих у понеку књи-
журду, напабирчивши у њима по који безобразлук попут оног Платоновог: При-
јатељ ми је учитељ мој (Сократ), али дража ми је истина; и Аристотеловог:  
Драг ми је учитељ (Платон), али ми је истина дража. 

Дабогда и мене моји ђаци истином ćекирали. 
 
Мојим, веома драгим пријатељима и несуђеним коауторима, честитам на 

њиховом7 речнику мога родног Драгачева. То што потписници Речника Драга-
чева, у издању САНУ, као ни главни и одговорни уредник нису никад ногом 
крочили у Драгачево – безначајно је. Важно је да су речи древног Драгачева, 
благодарећи њима, ушле у ризницу Српске академије, «које ће, као издање 
САНУ, сутра завршити у 200 светских библиотека, где им је и место. Да сутра 
за Драгачево зна и Јапанац, и Аустралијанац, и да о њему пише научне 
радове».8  

Ваистину не знам да ли је Вук Караџић икад био у Драгачеву, али сам му 
благодаран што је записао песму Бан Милутин и Дука Херцеговац  те нам тако 
сачувао сведочанство о књизи одасланој од Призрена града: Од српскога силна 
цар-Стевана / на Пожегу бану Милутину. У тој књизи цар-Стеване вели: Пове-
ди ми тридесет делија / од твојега равна Драгачева / хајде с њима ка Призрену 
граду / јер хоћемо, бане, војевати / надалеко, у земљу Бугарску / на Мијајла, кра-
ља бугарскога... А из аманета који Бан оставља љуби Иконији: Копај мене девет 
винограда / у Бањици и у Атеници / у Лозници и у Паковраћу / и чувај ми девет 
воденица / низ Бјелицу и низ Моравицу... – сазнајемо низ збитија као и то докле 
се простирало древно Драгачево. Не тврдим, али верујем, да је песник реко: 
Ерцеговац; ајде ш њима; јер оћемо, бане, воевати... али Вуков запис из 1845. је 
сачувао много важније крупнице од тије ситница као што је на пример непосто-
јеће слово х у време настанка песме.  

Исто тако није важно ко је испевао и како је неко забиљежио србске епске 
народне песме, сврстане у циклусе, које су гуслари преносили с кољена на 



кољено, но је важно да је то благо ушло у културну баштину васељене, захва-
љујући Вуку, Валтазару Богишићу, Богољубу Петрановићу и другим културним 
посленицима. Зато не замерам мојим несуђеним  коауторима што су у мојих 207 
речи једносложни рефлекс јата (је) заменили са двосложним (ије), за шта и сам 
проф. Драгољуб Петровић вели да је реч о «структурално безначајној појави», 
но сам им захвалан што ће, благодарећи њима, преко 14.000 речи и примера из 
живота Драгачеваца ући у светске библиотеке на свим континентима. Они су, 
као људи од књиге, поверовали књигама које су научењаци писали напремасе 
и др Петру Ђукановићу који је докторирао на говору Драгачева у коме је доду-
ше, по сведочењу проф. Петровића, провео читава два месеца и сматрали да не 
смеју „издати“ науку. Није, дакле, чудо што су моји несуђени коаутори и ака-
демик Реметић поверовали више књигама него мојој маленкости и томе шта 
пише у темесућу (тапији) мога претка Милутина из 1869. (12: 35-36), како је 
говорила моја баба Драгиња, или ујак Лисо... и како је записао својом руком на 
фотографији дариваној сестри Станојли 1947. године мој отац Жарко (5: 5). То 
што мој далеки предак није написао „бијели“ а отац није написао „цвијеће“ – 
„кривња“ је мојиг предака?! Јер, како мисле научењаци, они бејагу дужни да 
напишу „бијели“ и „цвијеће“ а кад већ они нису, онда такве „грешке“ научења-
ци и САНУ не могу себи допустити, јербо они, како горе виђесмо, «своја изда-
ња објављују под својим условима које ми не можемо да мењамо, чак и када се 
не бисмо принципијелно слагали са њима.» 9 

 Моји јогунасти Драгачевци би рекли: Тамо они! И: Далеко им лепа (или 
лјепа, а јок „лијепа“) кућа.10 

 Но, многи моји земљаци, од коиг сам први ја, не знамо шта у књигама 
дијалектологије пише, па се тије правила не држимо ни кад зборимо, ни кад 
роморимо, ни кад ситне књиге пишемо.  

Ипак, после укора писменииг ода-ме, одлучио сам да преиспитам своју 
бандоглавост, па сам прибавио неке књиге које се баве овим питањем. У једној 
од њих, коју потписује професор Филолошког факултета у Београду стоји: 
«Јекавски изговор, тј. једносложни изговор рефлекса јата, много је чешћи и гео-
графски распрострањенији него што се то обично мисли. »11 Или: «Зато се не 
може сматрати поузданом Петровићева грађа са терена јер је он скоро увијек, 
под утицајем свог матерњег изговора, у наведеним примјерима чуо  сијено, 
дијете (уместо: сјено, дјете – оп. М.С).»12  

Осим тога, потражио сам мишљења од повише стручњака који су докто-
рирали на питањима језика. Неки од њиг ме, иако нису никад били у Драгаче-
ву, a pri o ri (да употребим њихов научењачки термин) осудише за мој 
неприхватљив однос према научним ауторитетима и САНУ, а неки ме утеши-
ше говорећи, између осталог, и ово:  

Сведок први:   
«Готово у читавој западној Србији је исти рефлекс дугог јата, а ако не 

доследно исти, онда барем унеколико сличан. Наравно, ствар је конвенције у 
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бележењу, јер су просто постојале варијанте у транскрипцији онога што чујемо 
на терену. Просто, то је нешто што се годинама није решило, али се сви слажу 
да то свакако није типичан двосложни рефлекс. 

Веома је добро што сте својим ставом покренули једно озбиљно питање, 
чиме смо дошли у ситуацију да се коначно и наши еминентни стручњаци –  а 
хвала Богу сви су још живи –  ухвате у коштац са  овом чињеницом и коначно 
разреше његову транскрипцију.» 

Сведок други:   
«Постоје два типа изговора ИЈЕ... један је двосложни, а други, једносло-

жни и у њему је И обично кратко. На њега пажњу обрати само изоштрено ухо, 
а не пише се управо зато да се не би правио нови слог тамо где га нема... 

Како трифтонзи нису прихваћени у српском језику, то би свако бележење 
ИЈЕ аутоматски означавало два слога, што овде, очигледно, није случај. 

А да у Драгачеву има и екавице и јекавице, то се чује на снимцима Ваших 
информатора. То ми је било чудно, али и Ви сте ми потврдили ту чињеницу.»   

Сведок трћи: 
«Увиђам у чему је ствар: Ви и Ваши информатори све изговарате под јед-

ним акцентом, тј. као један слог, а неки дијалектолози, не само професор Дра-
гољуб Петровић, предвајају слог на два дела, тј. праве двосложну артикулацију. 
У науци о језику је ова појава давно објашњена, али не знам како ће наши срби-
сти реаговати када им сервирамо постојање трифтонга (ије  под једним акцен-
том) у српском језику? Све ми се чини да се враћамо на стару причу о вокалном 
р... Добро је што нисте пристали на ултиматум.»  

Сведок четврти:   
«Морам признати да су српски фонолози врло „тврди“ када је у питању 

историја српског језика и да им је јако тешко да прихвате да се српски језик од 
Вука до данас ипак променио. А видим и да сте Ви ударили о исти зид... 

Приметно је, у овом звучном запису који сте ми послали, да информатор-
ка говори мало екавицом, мало јекавицом... То ми је било чудно, али људи тако 
говоре  и  ту  се нема шта  ни додати ни одузети. Питање изговора је или (и)је 
је питање  психоакустике и перцепције с једне стране, а акустичке анализе са 
друге. 

Наиме, постоји нешто што се зове праг чујности, тј. ако неки глас не тра-
је довољно дуго, ми га не можемо ни перципирати. Али тај глас може утицати 
на своју околину тако што ће „заштитити“ глас испред њега у том смислу да га 
не „обоји“ глас који долази иза тог краткога, назовимо га „заштитничког“ гла-
са. Елем, ако Ви кажете лјеп, а не лијеп, то само значи да сте ви глас и скрати-
ли до те мере да га не перципирате. Ни ја га не перципирам јер слушам шта Ви 
говорите, али га србисти фонолози перципирају јер знају да он мора бити ту 
негде. То Вам је исто као са чувеним вокалним р. И поред аргумената неких 
озбиљних стручњака да акценат не носи р већ вокал који стоји иза њега, биле 



су муке Танталове то доказати, али је на крају прихваћена чињеница коју је апа-
рат забележио. Реч је о вокалу типа “шва” (врста полувокала средње вредности, 
као нпр. француско немо е или румунски глас који се некад бележио као и са 
циркумфлексом, а сада се бележи као а са истим дијакритичким знаком, или 
бугарски полуглас) који ми нити бележимо (у старим рукописима бележио се 
као руски меки знак) нити региструјемо, управо зато што смо га избацили из 
реда фонема и не обраћамо пажњу на њега. 

Тамо где нема оног “заштитничког” и, обавезно долази до јотовања, па 
имате речи ђедо, љепота и слично. 

Ако бисте у свом речнику бележили облике са –ије-, дали бисте пун тона-
литет вокалу и којег у Вашем изговору нема. 

Ако бисте бележили без и, то би разумео сваки лаик, али би фонолози ста-
вили замерку да је то немогуће. Излаз би био у томе да се и стави у експонент 
испред ј, или да се у предговору објасни да у групама лј, нј, дј и сл. нема јото-
вања због постојања кратког и које се обичним слушањем не перципира јер не 
траје довољно дуго и које не дозвољава непосредни контакт претходног сугла-
сника са ј.» 

Не наведок имена ни једније ни другије. Они ће се препознати па нек се 
они тиме баве. То им је занимање и љеб насушни. А и обавеза: професионална 
и морална. На потоње питање једног од рецензената, Гвоздена Оташевића, одго-
ворио сам искрено (в. стр.722)   али морам рећи иако, за разлику од дијалекто-
лога, не знам дијалектологију: заиста, заиста им кажем: знам, поуздано, како је 
говорила моја баба и други старци и старице у Драгачеву, чије животе описах 
у књигама, па и у примерима забиљеженим у овом речнику. Како чух, тако и 
записак. Ко може боље, широко му поље. 

Радујем се веома Речнику Драгачева у издању САНУ, који ће ући, веле, у 
200 библиотека земљинога шара захваљујући проф Петровићу, др Јелени Капу-
стини и академику Реметићу, али сам још срећнији што ће у библиотеке Дра-
гачева и у куће Драгачеваца ући ово изворно издање. Што јес, јес. 

 
Слава Богу, а свима који припомогоше благодаран, 

          АУТОР.  
 
 
 
 
 

1 Академик Слободан Реметић је у својој беседи 22. јануара 2020. у свечаној сали Матице 
српске најавио да је у САНУ за штампу одобрен Речник Драгачева.  

2 Читај: проф. др Драгољуб Петровић и академик Слободан Реметић. ;   
3 Под „спорним местима“ овде се подразумевају јекавске речи које сам исписао онако како 

су моји стари говорили: млјеко, дјете, бјело, свјет, брјег, стјена, сјено, лјек, бјесан, вјек, врјежа, 
врјесло, двје-три, довјека, задјевати, задрјети, залјепити...  (укупно 207 речи),  које је  г. Петро-
вић преправио у ијекавске.  
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4 Кад сам добио овај текст, рекох проф. Петровићу: Ако ћемо право говорити, није било 
„изненада.“  И подсетих га да сам од почетка рада враћао речи на изворје, које је он преправљао 
на ијекавски, а потом му упућивао писмене замолнице попут ове: «ВЕЛИКА КОЛЕНОПРЕКЛО-
НА МОЛБА ПРОФЕСОРУ: Молим да се моји контексти  не мењају и не преводе на ијекавски!!! 
Ово зато што ми је самовољно ијекависање онога што ја нисам написао никад и нигде нити ико 
мој – `појело џигерице` и одузело силно време да га вратим на аутентично стање. Осим тога, за 
сваку јекавску реч могу навести извор.» Другом приликом, кад ми је Професор приговорио што 
сам његове ијекавштине „преправио“ тј. вратио на мој изворни запис му написах: «Ђедо (тако од 
миља зовем, веома ми драгог, проф. Драгољуба), криво ćеди ал право беćеди! Прво, ништа ја 
нисам преправио!!! Ја сам речи и примере исписао онако како говорим и како су моји преци гово-
рили. Преправку си, да простиш, Ти вршио! И то безобзирно и самовољно. Некол`ко пута! Дру-
го, ја Речник нисам правио за (академика) Реметића већ за спомен онима што беху и за успомену 
онима што ће доћи, па Ти својевремено, написах: `Ако поштовани г. Реметић и не прими ову 
књигу (због тога што поједине речи нису ијекавске како би они хтели да их уклопе у своје усло-
ве) она, ако будемо Ти и ја живи, неће умрети`... Не спадам у ону сорту која трампљава веру за 
вечеру, па ни своје незнање за туђе умовање. Што викаше моја баба: боље нешто не знати, но 
наопако знати; и да је  боље у колиби пјевати но у краљевској палати плакати. Овде под коли-
бом подразумевам Стевановића џемат и цео драгачевски атар, а под краљевском палатом САНУ, 
или како је г. Реметић зове – краљевска академија. Не могу и нећу ни због как`е науке и ко`е-каки-
је дијалектолошки мапа да се наругам надгробним биљезима Драгачева, драгачевским тапијама, 
драгачевским писцима, песницима, етнолозима, певачима, гусларима, прељама, ткаљама, раба-
џијама, копачима, косачима, жетеоцима, пластиоцима... чије благо је записивано у многоброју 
књига које Ти нудих на увид, али које Ти не-шће ни да погледнеш, јер Теби је за свезнање дра-
гачевског говора сасвим довољно оно што каза др Ђукановић.» Можда је оно што устврди др 
Јелена Капустина довољно за разјашњење овога ултиматума: «да Речник изађе у облику какав 
тата, Реметић  и САНУ из својих разлога сматрају једино прихватљивим.» Драгачевци би на то 
рекли: То ти је па смочи. Или: Пољуби ил остави. Или: Вежи коња ђе ти газда каже. Иначе, 
„најјачи адут“ проф. Петровића (изговорен 7.8.2019. – постоји аудио запис), због чега је одбио 
да погледа преко 50 књига Драгачеваца о Драгачеву које му нудих, је тај што је Ђукановићев 
Говор Драгачева «читао Павле Ивић и није му поставио проблем.» Мојој маленкости, чији је једи-
ни циљ био да остави веродостојно сведочанство о речима обичних људи  свога завичаја, Павле 
Ивић није „црвено слово“. Осим тога, Павле Ивић никад није био у Драгачеву ни један секунд, 
па је могао само поклонити веру ономе што му је дато на прочитање. Накнадно, након овог неса-
гласја, открих да ни професоров рођени брат Илија Петровић, писац безмало стотину књига, у 
своме тексту Чији су „наши“ интелектуалци Павла Ивића не држи за свеца, као ни Миле Медић 
у књизи Обмане и заблуде бранитеља страних речи, Рума, 2004, па ни проф. др Радмило Маро-
јевић у Новом Рату за српски језик, Београд, 2001. Осим тога, Љубица Наранчић има супротно 
искуство са својим професором који јој није оспорио постојање јекавског говора, већ је њен 
дипломски рад (исписан јекавским) оценио високом оценом и објавио га у часопису Прилози про-
учавању језика, бр. 11, Нови Сад, 1975, стр. 108-137, с нагласком: „Рађено под руководством 
проф. др Павла Ивића“, па се има утисак да су неки Ивићеви поштоваоци већи католици од папе. 
Или, како на стр 166. поменуте књиге М. Медић вели: „Изгледа да је за Петровића само Павле 
Ивић непревазиђен“. 

5 Због тога што Д. Петровић не признаје постојање јекавских речи, па не хтеде да их као 
такве акцентује,  њих је,  на молбу аутора, накнадно акцентовала Љубица Наранчић, у основном 
значењу,  док су у примерима остале неакцентоване, пошто је књига већ била преломљена. 

6 Истине ради: Милоје Стевановић се није, све и да је хтео, мого „искључити“ из речника 
који је он исписао (осим 39 речи или примера које је, из Ђукановићевог рада, мимо Стеванови-
ћеве воље, убацио проф. Петровић), нити се мого одрећи  очинства спрам свог рођенога чеда. Он 
само није пристао да његово дело било ко преправља и скрнави, нити да његово чедо „превера-
ва“, па су „искључење“ морали извршити преправљачи, баш као што није пристао да се његова 
вера квари новатаријама, па су га њени кваритељи искључили из цркве његових ђедова. Профе-
сору Петровићу, кад је одступио од постигнутог договора, о коме постоји и аудио запис, напи-



сао сам: «Свак са својим уделом нека поступи по савести, ком јапија, ком обрада, што каже она 
народна: ком опанци, ком обојци. Или како вели Еванђеље: Пријатељу, нисам био  неправедан 
према теби. Узми своје и иди... Зар немам право да с оним што је моје чиним шта хоћу? (Мт. 
20).» После тога је стигло горе цитирано Јеленино писмо – предлог с којим се Професор сагла-
сио да се Речник који исписа Милоје, а граматички обрадише и акцентоваше проф. Драгољуб 
Петровић и др Јелена Капустина објави на два начина: овај који је Милојево сведочанство и тај 
исти који је преведен на ијекавски од стране његовијех потписника у издању САНУ. То је цела 
истина о „искључењу“ Милојевом. Биће ми задовољство ако још неко овај Речник преведе на 
било који дијалекат или језик па макар га, такође, потписао као свој. Јер, овде је једини циљ да 
се сачувају речи које увиру и на том увору тону у бесповраће, јер их после овог поколења које се 
примиче излазним дверима овоземља, нико, нигде и никад више неће моћи записати и долазећи-
ма оставити, будући да су многи појмови одавно ишчиљели или се саџгали под терором сатира-
ња  србства   и  србског  језика,  чему  су  поприлично  допринели  неки осакаћени 
интелектуалци. 

7 Кажем „њиховом“ пошто је, горе поменутом приликом (7.8.2019) проф. Петровић рекао: 
«Речник је мој, а твоја је јапија» након чега сам му написао: «Драги ђедо... Ти каза да је Речник 
Драгачева Твој. Честитам! А да је моја само јапија. Јапиица. Јад и беда. Ситница. Истина, због те 
ситнице не спавах преко четири године, подређујући јој свој живот – од уранка до заранка и даље 
тамо до у глуво доба ноћи. А онда то што исписах прочитах у диктафон и сачиних 150-ак аудио 
записа и одаслах Јелени на основу којих она изврши акцентовање. И још за све оно у шта Ти 
посумља да ли сам драгачевски прочитао направих и проследих Ти аудио записе са бројним стар-
цима и старицама широм Драгачева: од Крстаца и Негришора, преко Турице, Граба, Гуче, Гора-
чића, Губереваца, Живице, Милатовића до Горњег Дубца и Брезовица... И још море речи што 
директно, што у примерима, које Ти преведе на ијекавски, данима и ноћима враћах на изворни 
(мој) оригинални запис, да би Ти своју самовољу ћеро јово-наново некол`ко пута. Ваистину сит-
ница. Трица и кучина. Ништица у поређењу са Твојим исказом да сте Ти и Твој коаутор речник 
Качера, са дупло мање речи, сабирали свега „тридесет година“, не три, него десет пута три годи-
не дана. Толико о тој мојој ситничици коју Ти јапијом зовеш. Зато је ваљда и казано да батина 
по туђим леђима не боли. Јапија може бити прве, друге или треће класе. А може бити и ванкла-
сна. Сврстај моју јапију у класу/ванкласу по Твојим  аршинима, али Те молим да је не лакираш 
никаквим академским сјајем, нити да је скрнавиш, него нек остане невина, нака кака јес – у свој 
својој наивној простоти. Јер од Светих Отаца сам научио да је над умљем разум, над разумом 
мудрост, над мудрошћу премудрост, а над премудрошћу – света  простота. Живео сам седам 
десетљећа у простоти, немам потребе нити жеље да се при крају овоземља умудрујем и да мојим 
прецима приписујем нешто што њино не бијаше, што ми они не дариваше, нити да то остављам 
у наслеђе потомцима... Драги мој ђедо, утувио сам једну твоју, заиста моћну тврдњу у интервјуу 
Печату бр. 355/2015: „Ако се запуте из српскога корпуса, они могу однети капу, гаће и опанке, 
али језик остаје онима који су га створили, тј. Србима, а ако мисле да и њега могу понети, мора-
ће се договорити о томе како ће лагати кад у крађи буду ухваћени (или, може бити, да су се на 
крађу сасвим навикли па им у тим послима више ништа није зазорно). И морају бити свесни да 
ће их језик увек подсећати на отпадништво.“ Када би у овој Твојој генијалној мисли реч српски 
заменио речју драгачевски, а реч Србин речју Драгачевац – радост би ми представљао Твој укор 
да сам тврдоглав и не верујем да би ме ико утемељен у истини мог`о отпадништвом огрнути.»  

8 Цитат је из поменутог писма др Јелене Капустине.   
9 А по тим условима јекавског у Србаља има да нема. И тачка. Питах: професори драги, не 

рече ли Његош: било, бјело, бело и бијело – листићи су једнога цвијета, у пупољ се један одњиха-
ли? Веле: „Пусти ти Његоша.“ Ама, мислим се, и ако би (на)пуштио Његоша, не могу своју савест, 
јер ми је заповиђено: не сведочи лажно. Зато не могох пристати, па макар ме научењаци прогла-
сили незналицом, а језик мојих предака испотекар сматрали језиком пастирским, свињарским и 
говедарским, ко у време оно кад је Вук благодарио Копитару што је постао кљижевник. Из 
поштовања према проф. Петровићу отрпех то што је одбио мојих пет молби:1. да гласове ć; з 
обележимо овако: сј; зј  (како их ја бејах записао) но допустих да их он преправи онако како то 
учинише бивши Срби (Монтенегрини); 2. да избацимо из тумачења речи латинске изразе (које 
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је Професор додао уз неколицину мојих објашњења), па тако на пример за реч: боквица није било 
довољно моје објашњење на србском: ‘лековита лисната биљка’ и пример који уз то стоји, но је 
још додато ’Plan ta go’); или: за реч црв није било довољно оно што написах: ‘бескичмењак’ и да-
дох примере: – Трешње родиле ко китина, ал шта вреди кад у свакој има црв; – Тај је радијо ко 
црв, дан-ноћ, ал га згазило време; – Ниђе да се смири, ко да има, д-извинеш, црве у гузици – него 
је томе требало додати: `Ver mes`; или: за реч: шљива не беше довољно објашњење да је то воћ-
ка и примери:  – Нема шљиве без маџарке, нек прича ко шта оће; и још доста примера уз речи: 
дреновка, беросавка, белошљива, црношљива, џенарика, компируша, раношљива, пискавац, купи-
оц, накупити, оплавити, превирати, пушница, розетла, сув, шарка... него је требало још и доту-
рити: `Pru nus  dome sti ca’; 3.  да у овај речник не убацујемо  речи или примере из Ђукановићевог 
дела наведеног под бројем 1. пописа литературе, али је он  ипак убацио 39  речи или примера из 
тог извора, упркос томе што сам тврдио да неке од њих не постоје у Драгачеву; 4. да скраћени-
це буду србске: уместо  (ауг) аугментатив  –  да буде (ув) увећаница; уместо (дем) деминутив – 
(ум) умањеница; уместо (Н, Г, Д, Л... ) номинатив, генитив, датив, локатив... да буде 1, 2, 3, 4 п 
(падеж)...  итд.  Не може, вели, јер «Академијина издања имају нека правила која се не могу 
мењати јер  је то ушло у праксу.» Реко: драги ђедо, мене и моје претке нико није питао за увође-
ње тих туђинштина, но су их научењаци доњели однекале и потурили нам, ко кукавица јајце, еда 
би нас, попут кувања жабе, полако расрбљивали. Одатле до „оториноларингологије“ уместо 
амбуланте за уво, грло и нос и до чињенице да на излогу и двојма вратима књижаре „Papir na kri -
la” у згради САНУ нема ни једног јединог ћириличног слова, није требало много; 5. Није про-
шло ни моје залагање да српски буде србски, за шта сам нудио разлоге (в. 7: 230-231). Ових пет 
мојих неостварених жеља сам тешка срца прежалио. Несагласје око ијекавштине смо договорно 
превазишли, али се Професор касније попишманио из разлога које је сам објаснио.  

10 Пред ауторитетом научењака остала су неуслишена залагања моје маленкости попут 
ових: «А ја њему (академику Реметићу) на његово упозорење да ја нисам дијалектолог рекох: 
заиста нисам (дијалектолог) и не жалим због тога, али да знам како су говорили моји преци које 
тувим; да мој циљ за исписивање речника није ништа друго него да оставим веродостојно све-
дочанство потомцима о језику њихових ђедова и да, придржавајући се закона Господњег, не могу 
да сведочим лажно, на чему инсистирају неки који су на драгачевском говору докторирали,  а у 
Драгачеву били `два месеца`; и да не верујем да о говору моје бабе боље знају дијалектолози који 
никад нису крочили у Драгачево од мене који живим животом Драгачевца, говорим драгачевски, 
од рођења па ево до уласка у осмо десетљеће, који исписах повише књига на драгачевском»... А 
професору Петровићу, на његово писмо, отписах: «Заиста, заиста Ти кажем: никад и никад не 
помислик, а камоли изустик или устврдик да Ти и Ђукановић ништа не знате о дијалекктелоги-
ји... Ја сам само устврдио да Ђукановић (и још понеко) не зна драгачевски говор, нити га е мого 
оćетити за два месеца, а ја тијем говором зборим равно 70 љета и да би било много корисније да 
он о драгачевском говору није писо напремасе и насумице, од-ума из коекакијег књига и из свое 
(пре)памети.» На тврдњу г. Петровића: «ти проблему о коме говоримо прилазиш с предубеђењем 
и једној структурално безначајној појави придајеш врхунску важност» – па смо, вели, један од 
најбољих дијалектолошких речника у Срба упрљали избацивши ије[кавски] – одговорих: 
«Понајмања ће штета за Србље бити то што баба Милева каже цјевка, а јок цијевка; што је баба 
Драгиња говорила пите ђецо млјеко и једте бјели мрс док не-одете у бјели свјет; што су Мари-
ја и Љепа пјевале, ајде, миле, звјезде да броимо, пољупцима да иг биљежимо; што е мој ујко Лисо 
процјепијо џеп кроз који је чучећи протуро јајце низ ногавицу у траву, па га учитељица питала 
може ли да снесе једно и њојзи; што е мој отац више вољо ону оцједиту парцелу у Радовини, но 
ону барушну у Столовини; што су сви Стевановићи прије но што почеше копати бунаре носили 
воду с-извора од Брјеста, и што смо се ми чобани дозивали с Живорадљевог Брјега, чак онамо 
до Умке и Црне стјене, а овце увече лучили на Дјеловима… А и ако-ш право да Ти ка[же]м: боље 
д-упрљамо књигу, но д-урнишемо и унаказимо истину... Јазук је што Ђукановић није ослушно 
(и погледно) шта су драгачевски каменоресци исписали на иљадама надгробнијег биљега у пото-
њи 200 и кусур година, шта за 30 година (прошлог века) у Драгачеву истражи и записа музико-
лог  проф. др Драгослав Девић, а затим и његова слебеница (Јелена Јоковић ), шта пише у 
темесућима драгачевских домаћина из 19. века, шта пише у песмама драгачевских сељака, песни-



ка, књижевника, истраживача, пожртвованих сабирача народног блага, архивској грађи... но е свое 
познаније драгачевског говора исписиво на подлози „релевантне“ литературе, коју су натрукова-
ли ауторитети који држе катедре попут оних који и даље тврде да смо мајмунска а јок Божја ђеца, 
да смо дошли однекле (у 7 в.) дишући кроз трске по барама и ваљда отерали неке староćедеоце, 
не зна се баш тачно кое нити баш тачно ђе. Не може мени нико, па ни Ђукановић, одузети могућ-
ност да пишем коно што зборим. И није моја дужност да се петљам у једносложни рефлекс јата, 
пошто се сви сложише (реч је о састанку одржаном у Чачку четири доктора наука – језичких 
стручњака, са мојом маленкошћу)  да тамо нема двосложног  рефлекса (!!!) јата нити да се упу-
штам у то што се неко „и“, иначе „људском уху недокучиво“, може у „минијатури регистровати 
фонетичком машином“ (у неком иљадитом делићу секунде).»  Кад сам, из поштовања и у жељи 
да не опонирам проф. Петровићу рекао да ћу пристати на његове исправке уз услов да у пред-
говору стоји моја једна једина реченица која гласи овако: «Речи које Драгачевци које памтим 
изговараху, мимо оних које су углавном екавске, беху јекавске, у изузетно ретким случајевима 
ијекавске, и ја сам их верно записао, али је Професор ауторитетом свог научног угледа и знања 
те речи преправио у ијекавске због чега сам, притиснут обавезом на верност прецима и одговор-
ношћу пред потомцима, дужан да се оградим, тврдећи изричито да их моји преци нису тако изго-
варали нити су их тако записивали у мору докумената у које завирих, на небројеним надгробним 
споменима чије редове ишчитах и безбројним записима Драгачеваца о Драгачеву, а будући да 
сам  свик`о да пишем као што говорим а да читам како је написано, ово нисам научио само од 
Вука, потомцима својим сведочим, и сведочанство је моје истинито, да речи које ниже наводим 
и оне које су изведене из њих, нису, у овом речнику, исписане онако како су их моји преци ствар-
но говорили, нити како сам их ја записао, већ онако како их је Професор преправио уверен, ваљ-
да са становишта науке, да су наши преци требали или морали говорити ијекавски – али су их 
они, међутим, тврдим врло одговорно, изговарали и писали овако: (и ту сам навео 207 јекавских 
речи које је г. Петровић преправио у ијекавске, а  које се по више пута појављују у примерима 
које сам исписао) – дакле, овако како горе засведочих, а не како их је Професор научно, ал` ствар-
ности несагласно, преправио.» Професор Петровић није пристао да ово стоји у предговору, 
него је рекао да његове преправке вратим на моје аутентичне записе, и да са њих скинем 
акценат јер он неће те глупости да акцентује, што и учиних. После се, уз подршку академика 
Реметића, попишманио. Тако ћемо имати два издања. Ово које ја исписах (уз граматичку обраду 
и акцентовање несуђених коаутора и додавање 39 туђих речи или примера и по које латинско 
„објашњење“ неколицине појмова) и оно које такође ја исписах (осим поменутих 39) а моји несу-
ђени коаутори га поијекавише и потписаше га као „свој“ речник, на чему им од срца честитам, 
јер разумем сурову стварност – да се научници  морају прилагођавати „условима које ми не може-
мо да мењамо, чак и када се не бисмо принципијелно слагали са њима“. 

11 Радмило Маројевић, Нови Рат за српски језик, Београд, 2001,  стр. 154.   
12  Исто, стр 113. Иначе, проф. Петровић је пореклом Куч из братства Дрекаловића. 
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ПОВЕСМО О РАБУ БОЖЈЕМ, ГРЕШНОМ ПРАВЕДНИКУ 
МИЛОЈУ(СТЕВАНОВИЋУ), ИЗ ГОРАЧИЋА, КОЈИ САЧИНИ 
 ДРАГОЦЕНИ  РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА ДА СЈА КРОЗ ВЕКОВЕ 

 
Грешни праведник, Милоје (Стевановић) родио се поткрај прве половине 20. 

столећа, лицем на Младенце у драгачевском селу Горачићи. Пупак му осе-
кла Славка Бранкова. Косом од девет шака. Не зна се колко е био тежак, пошто 
се кантар негде затурио, ал се зна да му се отац обрадовa питајући се дал од те 
макање може да испане чоек? Веселница, Славка Бранкова, виђе друкчије и каза 
једном за свагда да ће то арамбаша да бидне. 

У младим годинама учитељевао је у родноме селу. не докрајчивши мандат, 
би секретар Општинског комитета СКЈ-е Лучани, када пострада због беседе у 
Сава центру 1983, починивши непријатељско дело узнемиравања јавности, јер 
је скренуо с пута Партије да набере јабука (афоризам др Павла Ковачевића). 
Тада је, доброхотно, осудио неморална понашања носилаца државних и поли-
тичких функција, упозоравајући да такво понашање гура у социјалне ломове, у 
распад економског и политичког система.  

Истог трена, ничим изазван, грешни Милоје (Стевановић) поста морално-
политички неподобан. Партија га је изгурала из својих високих редова, а оне 
који га подржаше покрстише у милојевце.  

Јасно је да је Стевановић говорио с најбољим намерама,  као да партијци 
нису знали да су забасали. 

Кад је стасо, не бијаше ајдука, па ни арамбаша, не одметну се у гору зеле-
ну, ал не приста да корача барабар са онима што им дела смрде нечовечјштвом 
(Његош) – који су већина – нити да буде на њином пасишту и појишту.  

Носталгију и љубав за Стевановића џематом утко је, гладујући, у један зид-
њак. У средњим годинама, не одмарајући се и одричући се материјалних доба-
ра, млекаром Гај старао се да уздари завичају. 

Од два пута изабрао је, мним, гори, за који вазда говори: кад би испотекар 



биро, опет би оним којим се ређе и теже иде. Због тог пута, не једаред, бје нај-
гори. Ал опет би, довек човек. И истраја. 

Грешни Милоје (Стевановић) пружио је што се затекло и подели  госто-
примство и даровав оним што имаде: хлебом, сољу и чешњаком прогнане 
рашко-призренске иноке и њиховога преосвећеног епископа на кога изли се Дух 
Свети. Због тога и зато што се молио Богу са епископом Артемијем и његовом 
духовном децом, изопштен бје из Цркве својих ђедова и својих унука. Тада још 
не знаде грешни Милоје (Стевановић) да се епископи, гордости пуни, инате и 
да су на безакоња свикли.  

Један од посрнулих епископа, да би указао на своје правоверје, мимо Хри-
стова учења, наруга се нарекав: Патријарх Милоје. И не би му  доста, те домет-
ну још којекаквих неподопштина које је, ако је по правди и првини, прво себе 
требало да окити. 

Венчао се, по православном обреду, једном за навек, јер нађе срећу и зве-
зду своју, Наду (Веру, Љубав) Обрадову која му је о кући и ђеци скрбила. И са 
њом изроди двије ћери: Катарину и Марију. А Катарина са Жељком Љубичиће-
вим роди Јану, Јанка и Јована, а Марија с Миломиром Вулићевићевим роди 
Марту, Миону и Магдалену, а унука му Јана са Урошом Мијаиловићевим роди 
роди праунука Никшу, 

За свагда биће златним буквама записато да грешни раб Божји  Милоје 
(Стевановић) син Светоликов, син Радосављев, син Милоја Првог, син Вићен-
тијев, син Милорадов, син Петров, син Стеванов није дангубио – исписао је 
странице више књига но што је Господових заповести о исправном животу у 
православљу: Казивања (2005), Чаша Обрадова (2007), Не помичи старе међе 
(2008), Ко продаје веру за вечеру (коаутор са „Уредништвом сајта Борба за 
веру”, 2009), Родословље Стеваново (коаутор са Момчилом Стевановићем, 
2011), Сине мој, не пристај (2011), Тајна безакоња (2012), Не дај душу, роде  
(2013), Сагрешења у Србској православној цркви (2014), Чувари вере предачке 
(2014), Тајна дедине фиоке (2015), Изгубљено јагње (2016), Аршин (2017), Веле-
човек Цане (2017), Спомени, дужи од живота (2017), Ево руке (2019). 

Обновио је гробља предака како ваља и како приличи. Да се не загубе и 
затуре, већ да сведоче по правди и чувењу. 

Упослио поприлично људи и по вери и по чојству достојних.  
Подигао, захваљујући Божјој промисли, задужбину посвећену Светоме 

Николи мирликијском, чудотворцу, који је и за живота таквим сматран, крсној 
слави својих предака, заштитнику путника, морепловаца, воденичара, рибара и 
сплавара, свеколиких вода и што је у њој и над њом. 

Српски краљ Стефан Дечански слао је у Бари богате прилоге и читав дом 
Божји  сребром украсио у знак захвалности што му је светитељ повратио очи-
њи вид.  
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Књаз Милош Обреновић славио је Светога Николу по свим народним оби-
чајима, и кад је дизао славу, пуцали су топови и звонила велика црквена звона. 

На вр горе Јелице подигао је раб Божји, Грешни Милоје, испосницу Све-
тога Пимена Великог, ранохришћанском премудром иноку и испоснику. 

Својеврсно је чудо над чудима што Грешни Милоје покупова негдашње 
винограде које су по повељама Краља Милутина (1303) и Цара Душана (1355) 
даривани манастиру Хиландару. Манастир Хиландар тај метох, у недаћама, про-
даде драгачевским сељацима да би их након векова покуповао овај грешни пра-
ведник и на том земљишту подигао задужбину коју је повељом, преко свог 
духовног оца, просвећеног владике Артемија, подарио сербском светосавском 
роду, да би се након седам дугих година сазнало за поменуте повеље сербских 
владара старе седам векова. 

Истом роду, грешни праведник дарује овај непроцењив, а драгоцен Речник 
Драгачева. Ако је и од једног грешника – право је и велико је пред Господом и 
правдољубивим људима истинском вером обдареним. 

Благодаран је грешни раб Милоје Богу, чијом Милошћу је претеко и моли 
Му се, да му даде снаге до краја да истрпи стукач и корбач. 

Да ли ће му молитва бити услишена? Творац зна. 
На камени биљег који је поставио изнад своје вечне куће на драгачевском 

гробљу Черговиште, уклеса аманет својим потомцима кроз евангелско слово: 
Ово вам заповедам, да љубите једни друге (Јован, 15,12). 

  
Dixi et sal va vi ani mam meam / Рекох и спасих душу своју / (Језек. 3, 19).   
 
Повесмо благодарности и мука Гтешног Милоја описа скромни дијак и 

списатељ сербски  
грешни Милосав (Славко Пешић) 

Лицем на Савиндан,  
27/14. љета Господњег 7528. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



А   ...........................................  
Б    ............................................ 
В   ...............................................      
Г   ................................................   
Д   ..............................................   
Ђ   ..............................................    
Е   ...............................................   
Ж  .............................................    
З    ...............................................    
И   ..............................................     
Ј    ...........................................        
К   ..............................................    
Л   ..............................................   
Љ  ............................................      
М  ...........................................    

Н   ..............................................    
Њ   .............................................     
О   ..............................................    
П   ..............................................    
Р    ...............................................    
С   ...............................................    
Ć    ..............................................    
Т    ...............................................    
Ћ   ..............................................   
У   ...............................................   
Ф   ..............................................    
Ц   ..............................................    
Ч   ..............................................    
Џ   ..............................................    
Ш  .............................................    

 
САДРЖАЈ 

 
УВОД .......................................................................................................... 
СКРАЋЕНИЦЕ ............................................................................................ 
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................. 
Карта Драгачева .................................................................................... 

 21 
29 
63 
90 

128 
134 
139 
141 
149 
193 
219 
229 
279 
294 
298

322 
355 
357 
400 
505 
531  
579 
585 
609 
 614 
638 
639 
647 
660 
664

683 
 

697 
 

719 
721 

  
723 

 
 

733 

5 
 16 
17 
19

ДОПУНА .................................................................................................. 
ДР ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ: ПОЧИЊЕ ВЕЛИКИ РАТ ЗА РЕЧИ / РЕЧНИК 
ДРАГАЧЕВА И ПОВРАТАК СЕБСТВУ ............................................................. 
ЉУБИЦА НАРАНЧИЋ: ДРАГАЧЕВСКО ГЛАСОВНО БЛАГО И ДРАГАЧЕВСКА 
АЗБУКА .................................................................................................... 
ГВОЗДЕН ОТАШЕВИЋ: ДРАГА СЛОВА ЗАВИЧАЈА  ....................................... 
ОСВРТ НА „ПОСЕБНУ НАПОМЕНУ“ НАМЕЊЕНУ УВОДУ У РЕЧНИК ДРАГА-
ЧЕВА У ИЗДАЊУ САНУ............................................................................ 
МИЛОСАВ (СЛАВКО ПЕШИЋ)ПОВЕСМО О РАБУ БОЖЈЕМ, ГРЕШНОМ ПРА-
ВЕДНИКУ,МИЛОЈУ (СТЕВАНОВИЋУ) ИЗ ГОРАЧИЋА КОЈИ САЧИНИ ДРАГОЦЕ-
НИ РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА ДА СЈА У ВЕКОВЕ .................................................... 



738

Милоје Стевановић 
РЕЧНИК ДРАГАЧЕВА 

 
Рецензенти 

Владимир Димитријевић 
Љубица Наранчић 
Гвозден Оташевић 

 
Граматичка обрада и акцентовање 

Проф. др Драгољуб Петровић и  
др Јелена Капустина 

 
Илустрације 

Божо Плазинић,  
акад. сликар 

 
Прелом књиге 

Недељко Ковачевић 
 

Одабир орнамената  
Зорица Златић Ивковић,  

историчар уметности 
 

Корице 
Зоран  Јуреш,  

акад. графичар 
 

Издавач 
Библиотека општине Лучани 

 Гучa, 2020. 
 

За издавача 
Славко Радосавчевић 

 
Штампа 

_________________ 
 

Тираж 
 

_______________ 
 


