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ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
МАКЕДОНИСТИКА 14/2015

ДИМКА МИТЕВА

ЛЕКСЕМАТА Г Л А В А ВО
МАКЕДОНСКОТО
ТВОРЕШТВО (XIX–XX ВЕК)
(Од аспект на нејзиното дефинирање)

Трудот е примен на 31.5.2015 г.
Р е ц е н з е н т: д-р Мери Цубалевска, н. сов.

Лексемата г л а в а во македонскиот јазик, во текот на речиси
два века (XIX–XX), развила повеќе значења и необично многу богата
фразеологија.
*****
Мошне обемно и за првпат таа, лексемата г л а в а, е обработена во првиот том на РЕЧНИКОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СО СРПСКОХРВАТСКИ ТОЛКУВАЊА од страна на тогашниот асистент на Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
– Тодор Димитровски. Претставени се овие значења:
I. „1. (на човек и животно) глава на дете; глава на слон; магарешка глава; мртовечка глава; со глава ја удри топката; (фраз.) од глава
до петици; со гола глава; обесил глава; каде ми очи таму ми и глава;
ведната глава; врти глава; има покрив над глава; горе главата! – смело,
храбро!; крева глава – се буни; не крева глава од работа; кренал глава; се фатил за глава (од ужас, чудо и сл.); не се фаќа ни за глава ни за
опаш(ка); му се качи на глава; си зеде беља на главата; имало глава да
пати – така било судено; скрши глава(та) – отиде бестрага; по врага му
глава – нека оди до ѓавола; оган му гори на глава – има големи тешкотии, грижи, непријатности; ми пука главата (од грижи, од работа и сл.);
му дојде ум в глава; му дојде (се зби) на глава; не се излегува со него
на глава; не дава влакно да му падне од главата; му ја скинал главата
на татка си – плукнат на татка си; како мува без глава; рибата смрди од
главата (посл.); со глава ѕид не се турка; (во одговор на благослов: и на
твоја (ваша) глава – ти посакувам и тебе и вам исто; честита глава!
2. (во изрази придобива значење на ум, памет) бистра глава; му
сече главата (добро сфаќа, паметен е); мене вака ми сече главата – јас
тоа вака го сфаќам; не му влегува во главата (не разбира, не сфаќа); дебела глава, букова глава, дрвена глава – глупав или тврдоглав човек; лукова глава – ништовен човек; луда глава; умна глава; бела глава (мудар,
искусен човек); на своја глава – своеглаво; не знам кај ми е главата; му
се врти главата; таа му ја заврти главата; му настинала главата; главата
му бучи; си ја чука (удира, тепа, бие) главата; му мина низ главата; му ја
наполни главата; мирна да му е главата – да нема непријатности; види
му глава, крој му капа (посл.) – погледај го и веќе ќе знаеш колку тежи;
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за таква глава – таков брич (посл.) – така и му треба, тоа го заслужил;
колку пријатели толку глави (посл.) – колку пријатели (имаш) толку
памет (имаш); зошто му е брада кога нема глава (посл.).
3. (во изрази придобива значење на живот) ја спаси главата; ја
кладе главата в торба; ќе плати со главата; тоа ќе му ја скине главата;
глава (од рамена) давам; две раце за една глава (посл.).
4. (истакната личност) глава на семејството; глава на движењето.
5. (горниот проширен дел од некои предмети) глава на клуч;
глава на шајка.
6. главица; глава лук; глава кромид.
7. (глава од река, од вода; извор) главата на Вардар е кај село
Вруток.
8. (во книга) поглавје; ја прочитав првата глава од Гоголевите
„Мртви души“.
9. (наслов во писмо, име на весник) ми се допаѓа главата на овој
весник.
II. 1. (единица за броење на добиток) грло; во селото има над
илјада глави добиток.
2. čelo potoka, rečice, reke, bujice (kad nadolazi posle plahe kiše);
вчера кога врнеше, нашата река одеднаш надојде, имаше голема глава,
матна, со гранки и со сено.
3. mesto gde se uzima voda od brazde, od reke za navodnavanje
njive, za jaz vodenice i sl.; појди докај главата, види зошто подзапрела
водава“. (Димитровски 1961: 96–98)
*****
Во 1983 година во изадние на Институтот за македонски јазик
„Крсте Мисирков“ излезе од печат првиот том на РЕЧНИКОТ НА
МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА ПОЕЗИЈА, во кој лексемата г л а в
а е обработена исто така, но сега, од научниот советник Тодор Димитровски на речиси 4 страници текст:
1. дел од телото на човека или на животното во кој се наоѓа
мозокот; кога с’нце пак ќе зајдит, / да земите бели стомни, / да носите
бистра вода, / да вадите оградине, / да качите ваши глаи / со босиљок и
со цветје (СбНУ XI, 20).
2. живот; Русине, море Русине! / не ми ја зимај главата, / ја ќе
ти младо робувам, / таман до девет години (Мих. 154).
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3. главатар, старешина; тој што стои на чело; челник; тăд говори Момчулица млада: / – Чуеш ли ме, Момчула војвода, / се есапиш
од јунаци глава, / јоште лова не си уловило! (Р. 80).
4. одделно животно од добиток; тамо ми Ѓорѓи слугувал, /
слугувал девет години, / спечалил девет илјади / и деветстотини глави
агањца (Р. 240 /1/); мама ќе те даде, Раде, на богато место, /.../ двестетриста овци, Раде, петстотини кози, / петстотини кози, сто глави говеда
(Кауф. 227).
5. проширен, здебелен дел од зеленчук; главица; на нови пазар
одила, / големо чудо видела – / жена си мăже продава / за две острушки, пострушки / и за две глави лукови, / и за две трески борина (Молер.
215).
6. тркалезен, топчест предмет; ергени облог си чинат: / кој ќе
префрле дрвото с триесет глави јаболки, / сос триста оки железо, / тоа
ќе земе Ирина, / Ирина мома шенлива! (Мил. 342)
Во и з р а з и т е: глава игра – се работи за животот на човека; појде овчар при лепи девојки: /.../ која је нееста дукад да не земат, /
кој не је да земат дукади, / оти сега глаи ми играет Мил. 76); дава глава
– загинува; а мома му веле, веле ем говоре: / – Главата си давам, вера не
продавам (Фирф. 2, 220); глава давам, вера не давам! (Драг. 204); Турци
турски зборвее / Маса да је грабеет; / Маса имат два брата, / глав(а)та
си давае, / Маса не је давае (Мил. 110); дур е глава наша на рамена
– дури сме живи; дејди Марко, мој стопанине, / дур је глава наша на
рамена, / ламја не мојт дете да погăлтнит (Р. 240/3/); дур стојат глави на
рамена – дури сме живи; ние сме зеле заклетва /.../ до еден да изгинеме
/ дур стојат глави на рамена (ТМ 518); земе беља на глава – си донесе
несреќа; шчо сторив шчо се заљубив, / зедов си беља на глава! (Иљ. 32);
избави глава – се спаси; не плачи ми, мое мило чедо, / не жали ми мое
бело месо, / сечи, чедо, за да се одврзам, / за главата, чедо, да избавам
(СбНУ II, 116); крене глава – се осмели; каури глава кренале, / Мицко
комита излегол / со таа верна дружина (Кон. 329); куртулиса глава –
се спаси; та зашчо имат две раце? / – Главата да куртулисат (Шапк. 4,
179); му дојде на глава – му се случи; му докажа младо јеничерче / све
шчо нему му дошло на глава (Шапк. 4, 23); на твои рамена глава не ќе
стои – бездруго ќе загинеш; ак’ ти мене, љубов, не послушаш, / на твој
рамена глава не ќе стое! (Мил. 224) – Д. М.; пресече глава – убие; тогај
веле нему младата невеста: / – Стојан, глава ми пресечи (Мил. 235);
скине глава – убие, умртви, умре (некого); златна Злата, мила ќерка, /
што ми умре измачена: / пуста болест ја изеде, / пуста болест средешница, / во три дена глаа му скинаја (СбНУ III, 70); (с)крши глава(та) – оди
(отиде) бестрага, поврага; ак’ си женат, лудо, крши главата! (Брад. 36);
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истави се, раче осмокраче, / скрши си глава, очи да немаш! (Р. 139); тури
срам на глава – осрамоти; сама ќе бегам по него, / срам ќе ти турим
(мајко) на глава (Крст. 30); ќе му врви преку глава – ќе му се случи;
арно, ама што е наречено, / преку глава ќе врви човеку (Милош 12);
(Димитровски 1983 : 364–367).
*****
Симона Груевска-Маџоска во новоизлезениот ТОЛКОВЕН
РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК во шест тома ги обработува зборовите со почетна буква Г. Под заглавната единица г л а в а на
пристапен и концизен начин ги претставува нејзините значења и убаво
избраните изрази:
„1. Дел од телото на човек или на животно во кој се наоѓа мозокот. Ги наполни градите со воздух и ја нурна главата во водата. 2. Ум,
разум, памет, мозок. Во главата му се мешаа разни мисли. 3. (прен.)
Животот на човекот. Гледај, да не изгубиш глава! 4. а. Поединец, индивидуа, лице. Во таа борба паднаа најхрабрите глави. б. Животно.
Имаше осумдесет глави овци. 5. Раководител, водач, главатар. Ние бевме разбиена војска, а нејзе ѝ е допуштено да нема глава. 6. Дел од
книга, поглавје, партија, оддел. Романот содржи единаесет глави. 7.
Долен дел од растение; главица. Кромидот беше со крупни глави. 8. Горен, преден дел на предмет (клинец, шајка и сл.). На гредите главите
од шајките ’рѓосале. 9. Како мерка за висина. Тој беше за глава повисок
од другите. 10. Реверс на монета. Со глава-писмо одлучуваа кој ќе биде
прв. Мува без глава – без цел, без ред, хаотично. Од глава до петици –
целосно, потполно. Покрив над глава – засолниште, сопствена куќа.
Да не те боли глава – без мака, лесно, без многу мислење. Крши глава – заминува, прави што сака. Бубачки во глава – има некоја манија.
Стои над (врз) глава – надгледува, контролира. Чука глава од ѕид
– мисли, очајува. Ме (те, го...) удри нешто в глава – помисли нешто
наеднаш. Удрен в глава – (ирон.) душевно болен. И на твоја глава
(желба) – пожелување за мажење или за женење. Помине нешто преку
глава – минати настани, бурни доживувања, обично негативни. Плати
со глава – изгуби живот. Рибата смрди од главата – слабостите потекнуваат од старешините. Му ја полни главата – му наметнува некакво
мислење, уверување. Не играј си со главата – не го ризикувај животот. Не знае кај му е главата – има многу работа, обврски. Дојдено му
е преку глава – не може повеќе да трпи. Ја става главата в торба – го
изложува животот на опасност. Влакно да не му падне (фали) од главата – да не му се случи нешто лошо. Човек на своја глава – своеглав
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човек. (Бери) Ум в глава – внимавај што правиш. Со крената (дигната) глава – достоинствено, гордо. Со наведната глава – посрамено,
понижено. Си зема беља на глава – си го усложнува животот. Трие
сол на (врз) глава – претерано советува, додева со нешто. Кој нема во
главата, има во нозете – кој не мисли навреме подоцна ќе треба да оди
повеќе за да ја заврши работата. Не може да се фати ни за глава ни за
опаш – не може со некого да се најде разбирање. (Не) Му сече умот во
главата – бистар (не) е. Му се крена косата на главата – непријатно
се изненади. Учи, учи, глава бучи – многу учи, а пак не научува. Му
се качи на глава – му здодеа“. (Груевска-Маџоска 2003: 342–343)
*****
Понатаму следуваат нашите обработки на лексемата г л а в а
врз материјал којшто сме го ексцерпирале, собирале во текот на целиот
наш работен век (1971–2010, па и до денеска). Овде, прво, се задржуваме на нејзините значења и употреба, второ, на фразеолошките изрази,
полуизрази и некои синтагми образувани со таа лексема:
А. во „Речникот на приказните на Марко Цепенков“ (потврдени
со примери);
Б. во книгата „За македонцките работи“ на Крсте Мисирков
(исто така потврдени со примери);
В. во книгата „Горски венец“ од Петар Петровиќ Његош / Превод на Блаже Конески (поткрепени со примери);
Г. и во „Современ толковен речник на македонскиот литературен јазик“.
***
А. ЛЕКСЕМАТА Г Л А В А ВО РЕЧНИКОТ НА ПРИКАЗНИТЕ НА МАРКО ЦЕПЕНКОВ:
1. горниот дел од телото на човека и животното во кој е устата, мозокот и др.; Дури се помисли Итроман Пејо, трас му стори
глаата од шупелката од пијанио (6, 203).
2. болест на главата – главоболка; Зафатил (Адам) понабргу да
се поболуа: кога глава, коа очи, коа уши (4, 22).
3. а. човечко суштество; Та, море будали мариовцки глави, та
зер не ви текнуе воа животинче оти јет откај Госпо пратено (6, 222); ’И
бројале и излегле шестотини лири, демек му паѓало по двесте лири на
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глава да си делат (5, 370). б. ум (обично во обраќање); Коњо извајте го
од плевна, да би Господ ве отепал мори и цар небесен поразил што ми
запустивте куќата, да би пусти глаите да ви бидат! (6, 229); со именката т и к в а: Мори глао, мори тикво, што ми треба мене да бидам нунко
и да одам в село (2, 50). в. живот; Ама и песо инаетчија, а пак зајако
уште поинаетчија: глава дава, ама од инато не се остаа (2, 69).
4. домаќин, старешина; Ја ништо не можам да велам домаќине
– му рекла – ти си ми глаа, како знаиш ти, така прај ми, ја од твојата
повела назад не се враќам (3, 208).
5. командант; Ја обружал (царо) ќерка си арно и ја напраил глава на војската (5, 211).
6. шеф на држава; Од глаата на коковчето што ја изеде стана
глава на едно царство (3, 277).
7. извор (на река); Ако сакате да живејте и назад да се вратите,
одовде потамо нема да ојте и глаата од реката Јордан да ја видите (4,
77); Коа ќе ја најдеа реката на таквие места да течи, сè си мислеа аскеро
оти тамо треба да ѝ је глаата и штом ќе појдеа таму, коа ќе видат – нема
глаа (4, 71).
Во и з р а з и: в глава удрен – зашеметен; ... чуле ѓаолите ...
пискотници, рипнале како в глаа удрени (4, 265); глаа не креал, глава не креваат – постојано го прави (прават) она што се кажува со
глаголот; Дали си ’и сетил (пријателе луѓето) оти од пиење глава не
креваат? (5, 79–80); (Сиромавио терзија) цел ден глаа не креал од работа (3, 228); глаата му ја скинал – исто личи; Му се пулел старио
цар во лицето на детето ... во бенката што ја имало на десниот образ и
го усетил оти му е внуче, ... како глаата да беше му ја скинал на татка
си (3, 139); да му врви преку глаа – ќе му се случи; Ја отворете, мори
наречници – им рекол Господ – да му видите на овој сиромав што му е
пишано, да му врви преку глаа (3, 180); да му се истаи од глаата – да
си оди; Ќерките, му придале уште троа пари (на татка си), само да му
се истаи од глаата (6, 189); ѝ ја столчил глаата као на змија – (на самото место) ја убил; На часо завртил (овчаро) со стапо, та ја прекрши
змијата и ѝ ја столчил глаата као на змија (2, 93); исечи глаи(те) – убие;
На права полноќ, чумата ќе излезит со една остра коса, како брич наточена, и ќе ви ‘и исече (стопане) на сите глаите (2, 256); Слушајте вамо
вие, старци ... глаите ќе ви ‘и сечам и друго ништо (5, 64); ич не го кладе во глаата – воопшто не поведе сметка, не му обрна внимание; При
толкуа ум што му даде таткото на сино, тој ич не го кладе во глаата, да
оди и да испраша за чупата (2, 221); кај (му, ни) очи, таму ни глаа – 1.
да оди(ме) незнајно каде; Чекај (проклета и бесчесна мајко) да си дојди
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брате и да му кажам, та да си зеиме очите в раце и кај ни очи тамо ни
глаа (3, 150) 2. колку што може најбрзо; И трештила да бега (змијата)
кај му очи, таму му и глаа (2, 215); Опашало (детето) паласките со фишеците и трештило да бега, кај му очи, таму му и глава (2, 200); ка(к)о
в глаа удрен; како удрен в глаа – зашеметен; Се изјазил (глушецот)
на греди и по греди трештил да бега као в глаа удрен (2, 65); Пак не ‘а
дочека глупаата гугучка да ѝ докажит (ластојцата) сето до крај, летнала
како в глаа удрена (2, 100); (Чорбаџијата) рипнал како удрен в глаа и
слегол в двор да го види ато (5, 75); косата му се кренала од глаата –
се вчудовидел, се запрепастил; Кога чу сиромаио тој збор од нечеснио
чорбаџија, косата му се кренала од глаата (5, 90); крши глаа; кршете
глаа – оди (одете) бестрага; Удри се по глаа со нив (со ореите) и крши
си глаа (3, 33); Свикал постарио брат по него: – Ај крши си глаа, бре
ќелешу, па и ти се топориш за јунак (2, 114); Крши си глаа (сестро)
од куќава надвор и уште еднаш да не ми те видат очиве! (2, 162); Ај
кршете глаа, ојте си од кај што сте дошле (6, 59); крши му глаа – остави го; Море, крши му глаа на магарето, свату – му рекол – не моли
го да пие (5, 89); ми вие пилци на глаа – ми додева, ме јадосува; Не
барај (мажу) да биди жива (мајка ти) и да ми вие пилци на глаава (2,
222– 223); не ме боли глава – не ме интересира; Море, кој ги глеа, бре
чоече, за село што има скриено; за село мене не ме боли глава (5, 207);
не се излегуат на глаа – ништо не се постигнува; не може да се издржи; И откоа виде (царот) оти со лошо не се излегуат на глаа, пратил
риџаџии да молит со голема молба, да појди момчето сосе ќерка му
кај царот (2, 210); Со оваа пуста сиромаштија не се излегуа на глаа (2,
134); нека скрши глаа по ѓаола – нека си оди, нека бега (бестрага);
Да што ќе запустеше еден добар домаќин, тој нека скрши глава по ѓаола
(4, 135); ни дојде на глаа – ни се случи; Ете уште полошо претреме ни
дојде на глава (3, 208); од (вр’) глаа до петици – сиот; Идејќи си аргати од поле наврнати од глаа до петици, во кал до колена, беа се стресле
као лис на дрво (4, 113); (Маската) се извалкала од вр’ глаа до петици
(4, 253); од врв глаа до нозете – сиот; Напраил (еќимо) три шишиња
со билки и му нарачал на жената си и на синојте си, коа ќе умри, да го
потурат со едното од врв глаа до нозете ... и така ... ќе оживи (4, 131);
од глаа до прсти – сиот; (Секој чоек) откоа ќе го изгледал (момчето)
од глаа до прсти, ќе ја замаал глаата и ќе си речел: – Пак ти се припило
(5, 131); очите во глаа му играле – многу било живо, подвижно, итро;
(На мачорчето) очите во глаата му играле и уште првата вечер беше го
надушило оти има глушец во долапо од бабата (2, 65); сам на глаа –
самостоен; Работел Ристос со сè срце у мајстора си ... за како од како
да се научит еден саат побрго Ристос и да излезит сам на глаа мајстор
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(4, 106); си (ја наведил) наведоа (глаата) глаите – не се спротиви(ја);
послуша(а); Кога чуја тие зборои жените од царот, си наведоа глаите и
си отидоа по дома да си бидат домаќинки (5, 8); Си ја наведил глаата
Адам и си ја зел жената, та си излегол од рајот (4, 11); скрши си глаа
– оди си, бегај!; Ја скрши си и глаа – му рекло момчето (на гарванот) –
море нестреќниче и црни гарване ... (2, 75); така ќе ни тргат глаата –
така ќе патиме, ќе страдаме; Орај, копај, мажу – му рекла жената – да
да се раниме, оти таков ни бил умот, така ни тргат глаата (4, 12); умот
од глаата ќе му излези – ќе полуди, ќе се помери, ќе се спобудали; Мисли (сиромаио) денеска, мисли утре, умот од глаата ќе му излези, крај
со крај не можи да стави за да најди некоја работа (4, 128).
Во п о с л о в и ц и: Главит чоек глава јадит (4, 252); Ај, Господ
нека те прости, каков ти е умот, такваа ќе ти биди и глаата (мори жено)
(5, 46); Нека ми е уѓе: на такваа глаа таков брич, што го вели тој збор
татко (2, 150).
Со п р и д а в к и: Адамоа: Некој не знаел оти сет никнати од
семките од Адамоата глаа што беше му ‘и клала Ева кога го закопала (4, 24); дебела: Си остаив еден куп пари и зедов пусти три ореи ...
Нà, мори главо дебела моја, нà! (3, 34); дрвена: Е, мори глао дрвена
– си велел мажо – што ти треба да праиш добрина на сакат чоек (5,
95); искршена: Кога се нашол ангелот фрлен на сокак, со искршена
глаа, кренал рацете на небеси (4, 214); пресечена: Кога го открил (царо
умренио), вистина бил со глаата пресечена (4, 270); проклета: Сите
селани донесле по еден кош слама и ја запалиле сламата, да ја изгорат
проклетата глаа што праи пакос (5, 286); Море, што се чини ал, браќа
– рекол еден старец – од оние ѓаолцки оси што се засолниле во онаа
проклета глаа од коџабашијата? (5, 288); пуста: Ах пуста глаа моја –
беше си рекол сам со себе – што се излагав со тој ѓаолцки сон (3, 241);
Ете, уште што имало да му врви на пустата глаа – си рекол сам со себе
мажо (5, 262); стредна: Од стредната глаа (на ламјата) огон и пламен
е излегуало од устата и од очите! (3, 100); таткоа: Ако загини (српо)
ние да сме здрави и живи, не таткоа глаа (3, 271); царцка: Аман, џанâм
ага, жити царцката глава, не кајдисуј да ми земиш толкуа јајца (5, 148);
чоечка: Виде (детето) неколку чоечки глаи, закачени на колои (2, 273);
Стоејќи (војникот коњаник) ... во пештерата, ватил да ја разгледуа наоколу и од многуто гледање ја сетил оти ет глаа чоечка (4, 24).
Со б р о ј о т: четириесет: Беше излегла една ламја од под една
пештера, голема колку еден вил, со четириесет глаи (3, 100).
***
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Б. ЛЕКСЕМАТА Г Л А В А ВО КНИГАТА „ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“ ОД КРСТЕ МИСИРКОВ:
ГЛАА-та, -аи ж. г л а в а – плоскав дел од човечко и соодветен
преден дел од животинско тело (од вратот нагоре) во кој се наоѓа
мозокот, очите, ушите, устата и сл.
Во и з р а з и т е: свие глаа – покори се; Ниіе свифме глаа и не се
велефме Срби, да не го расрдиме агата. (Состауала, состауат и можит
ли Македониіа да состауат от себе оддел’на етнографцка и политична
іединица?, 121); нашите глаи не разбираат – не можеме да разбереме, да сфатиме; ... вистина рисіани сме, ама не сме образуани, као
Грците! Нашите глаи не разбираат; ниіе сме Бугари. Со іеден збор во
турцко време ниіе потврдуафме и се согласуафме со сè ... (Состауала,
состауат и можит ли Македониіа да состауат от себе оддел’на етнографцка и политична іединица?, 122); ке нè болит глаата – ќе имаме
проблеми; Но од тиіе капризи, не него, а нас Македонците, ке нè болит
глаата, како шчо и нè болит веке. (Имат ли се нужда от македонцки
национални научно-литературни другарства?, 53)
***
В. ЛЕКСЕМАТА Г Л А В А ВО „ГОРСКИ ВЕНЕЦ“ ОД ПЕТАР ПЕТРОВИЌ ЊЕГОШ ВО ПРЕВОД НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ.
1. горен дел од телото на човек и соодветен преден дел од животно во кој е сместен мозокот, очите и др. органи; ... има лошо, има
и полошо; / кој се дави за пења се ваќа, / со рацете глава се задскрива!
(31); Нозе слаби, очи догледале / се мувлосал мозок во тимбата, / здетинило чело намуртено; / лоши брчки лицето го грдат, / матни очи в глава
потонале, / смртта гнасно под чело се смее / како желка гнасна под
корупка. (46); Потонале в оној госпоштилак, / мев пуштиле, мустаќи
скастриле, / и со пепел глава потуриле, / а обетки како жени в уши. (72);
Влегуваат в црква: Вук Миќуновиќ го размотува шалот од глава па го
подава, та сите се ватија со раце за него и застанаа во колце. (101); За
излегум ќе се облекува, / ќе ги кладе тие пусти токи, / на главата црвен
шал ќе врзе, / ќе му падне перче низ рамења, (87).
2. ум, памет; Ал слушате ороно што пее, / и онаа песна што кажуе? / од главата на сиот е народ. (22); Со Муамед и лудоста в глава! (47);
3. живот; Она тажи девера Андрија, / мила сина на Милониќ
бана, / а што лани младо му загина / од Турците во Дуга крвава; / па не
даде снае да се стрижи: / пожал му е снаината леса, / од главата на сина
Андрија. (58);
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4. некојси (човек, лице, душа и сл.); Вид. кај изразите.
Во и з р а з и т е: ако свртев глава – немаше да свртам глава;
И чујте ме арно, Црногорци! / нека мене поштук ми загине, / да ја беше
Србин Ружа грабил, / ако свртев глава да отимам, – / толку таа мака ме
болеше. (29); главата ѝ свитка – ја уби; Но просто ти млекото диново,
/ штом на Босна главата ѝ свитка, / и сè искла што сунет не стори; / ја
остави факир фукарата / да слугува пред крст да тагува. (77); главата
ја здроби – многу се повреди; Да, главата кога ќе ја здробиш, / членовите в мака умираат! (14); главата му ја зеле – го убиле; Мене ми се
колнеше Грбичиќ / дека еднаш еден нивни принцип / кодошите го наклеветиле / пред сенатот и пред сиот народ, / и главата дека му ја зеле /
баш на скали пред палатот негов. (66); глава не си чуваше – не водеше
сметка за својот живот; Кому браќа ти остави, / братска фалбо! / и
стариот татка Пера, / леле Перо! / и три млади сестри твои? / кукаици!
/ седум снаи што острижа? / тешко ними! / што си глава не чуваше? /
фидан снаго! / што крвникот го наслади? / братска фалбо! (81); дури не
падне глава – дури не загине некој; Турска вера не може да трае, / да
ја гнасат дур не падне глава. (47); еден нивни принцип / кодошите го
наклеветиле / пред сенатот и пред сиот народ, / и главата дека му ја
зеле / баш на скали пред палатот негов – тоа е дуждот Марин Фалиери, погубен така во 1355 г. (66); како да ми стои на главата – мошне
многу ми досадува, ми тежи; А јас мислам баш и го довикал, / зашто
ми е тежок, што ќе кријам, / како да ми стои на главата. (44); лична
глава – убав човек; машка глава – маж; Чудна пушка чини машка
глава! / сека наша шест пати ќе екне, / џеверданот на Вук Томановиќ
/ девет пати сè редум се гласи. (17); млада глава таква не бев видел
– толку убав млад човек не бев видел; Осумдесет години сум сторил; /
сто пати сум гледал Црногорци, / и сум гледал Турци и Латини, / млада
глава таква не бев видел! (84); мртва глава – мртовец; Мртва глава
од гроб не скориваш, / ни прековаш бистра џевердана. (117); мустаќи
скастриле, / и со пепел глава потуриле, / а обетки како жени в уши
– Докрај крајот на XVIII в. господата не пуштале брада ни мустаќи,
си ја потурале косата со бел прашок, а Талјаните и Французите носеле често и обетки. (72); на Босна главата ѝ свитка – ја освои Босна;
Во 1398 г. Бајазитовата војска ја попленила Босна. (77); прелична
глава – преубав човек; Ој да би се поштукнала, / сестра црна! / да би
ми те забраила, / кукаица! / ер прелична глава беше, / млади брате! (82);
твоја глава здрава на рамења – ти си жив; Твоја глава здрава на рамења, / друга пушка ти ќе си набавиш, / а на Вука Мандушиќа в рака /
сека пушка убојна ќе биде! (117); твојте сништа на некого на глава
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– и тој да сонува како тебе; нешто тешко думаш во паметот, / твојте
сништа Турчину на глава, / а јас трпнам од многу мислење. (30); тој час
би ти главата пресекле – тој час би те убиле; Туку сепак, немој да се
лажеш, / да би могле в раце да те ватат, / тој час би ти главата пресекле,
/ ели раце жив би ти врзале, / да те мачат, срце да насладат. (31); ќе ја
гледа како двете очи в глава – многу ќе внимава на неа; Ќе ја гледа
Суљо Фатима / како двете очи в главата. (79); умот ми го дотеравте
в глава – ме вразумивте, ме опаметивте; сум се спуштил на вашето
јаже, / уште малку ќе се прекинеше. / Оттогаш сме и пријатели, / умот
ми го дотеравте в глава (52); црногорска глава – Црногорец; држи,
бејам, фишеков земи го, / однеси го пешкеш на везирот, / и кажи му –
тоа е цената / на секоја глава црногорска (53).
Со п р и д а в к и т е: Батриќева А клетата оваа невеста / што
меѓу нас денеска се уби, / пожал ми е она на срцево / од клетата глава
Батриќева. (86); клета: Вид. кај Батриќева; машка: .... чудна пушка
чини машка глава! / Сека наша шест пати ќе екне (17); лична: У крвнички раце ти си, / да те платат! / ќе нагрдат лична глава, / јадачине!
(83); Лепо Травник заличија, / отплатиле! / со личната глава твоја, /
мако! леле! (81); млада: Вид кај изразите; мртва: Камо да се разговорев, / срце мое! / со мртвата глава твоја, / горко мене! / црни очи да ти
видам, / очи мои! / мртва глава да целивам / место брата, / да очешлам
долго перче, / леле таго! / и јуначка чалма свијам, / сестра кутра! (82);
прелична: Вид. кај изразите; смела: Од честана гора лесно левот силен се јавуе: / и гнездото на генијот меѓу голем народ му е; / тука извор
тој ќе најде за своите славни дела / и на триумф личен венец, да му кити
глава смела. (7).
***
Г. ЛЕКСЕМАТА Г Л А В А ВО СОВРЕМЕНИОТ ТОЛКОВЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“, ТОМ I (А–Г)
1. горен дел од човечкото и соодветниот дел од животинското
тело (од вратот нагоре) во кој се наоѓа мозокот, очите, ушите, устата и
сл.; На главата ми ставаат и дијадема. Чичо Иван ја заврте главата.
Котлините ... бавно му се вртеа околу главата. Ја крена главата, ја
избриша устата и брадата.
2. памет, разум, ум; смисла, расудување, расудок, умствена способност воопшто (обично при обраќање); Кажувај, еј улава главо!
3. живот; Јашар-бег: ... Многу се разжали за главата на Кузман
Капидан!
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4. човечко суштество, лице, душа, човек, жител, особа, поединец, индивидуа; Три-четири глави ѕирнале од утрина досега, но сите
слепи и глуви. (Бошко Смаќоски)
5. одделно животно; с и н.: грло; Имаше дваесет глави добиток.
6. личност што раководи, управува; с и н.: водач, поглавар, командант, првенец, старешина, управник, началник; Јас ништо не можам да ти кажам – ти си ми глава, како знаеш прави.
7. шеф на држава; Станал глава на едно кралство.
8. домаќин, старешина; Тој ти е глава, ќерко, почитувај го!
9. преден, почетен, челен дел од нешто; с и н.: почеток.
10. извор на вода, на река; Главата од реката Јордан да ја видите.
11. место од каде што се зема вода од река за наводнување или
за воденица; извориште, почеток на воден ток.
12. заоблена височина, врв, вршина; најгорниот дел на височина.
13. задебелен или проширен горен, краен дел на нешто (на
шајка, игла за украс и др.).
14. главниот дел или главниот крај на гитарата каде што се
прицврстуваат жиците итн.
15. парче на некој прехранбен производ во форма на купа или
топка.
16. корен како глава кај некои зеленчукови растенија (кромид,
лук, праз); с и н.: главица, главичка; Скромен и мал, голем како кромидова глава! (како кромидова глава изр. – мошне мал).
17. поголема структурна единица, дел од книга (научно, литературно и др. дело) или спис; с и н.: оддел, одломка, поглавје (на книга
и сл.).
18. лицевата страна на монета и сл.
19. висина колку глава; Ми бегаше две глави.
20. во назив на растителен вид; мртовечка глава – вид пеперуга, Acherontia atropos и др.
Во и з р а з и. (На ова место истовремено ги даваме и синонимните фразеологизми, образувани пак со таа лексема, се разбира, без да претендираме на нивна исцрпност, зашто тие немаат крај, не завршуваат):
авантуристичка глава – авантурист; акне со глава(та) – се најде пред
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несовладлива пречка; с и н.: бапне со главата; тресне со главата; удри со
главата; акне со глава(та) во ѕид – се најде пред несовладлива пречка; с
и н.: бапне со глава(та) во ѕид; тресне со глава(та) во ѕид; удри со глава(та)
во ѕид; ако е направен (заматен, здрвен и сл.) во главата – не му се
плашам; ако е цар, две глави не носи – не му се плашам; бапне со главата – се најде пред несовладлива пречка; с и н.: акне со главата; тресне
со главата; удри со главата; бапне со глава(та) во ѕид – се најде пред несовладлива пречка; с и н.: акне со глава(та) во ѕид; тресне со глава(та) во
ѕид; удри со глава(та) во ѕид; бара глава (на некого) – сака да убие (некого); бокс по глава ќе добие – 1. ќе го изнатепаат. 2. ништо нема да му дадат, да му помогнат; с и н.: камен по глава ќе му даде; без глава – 1. без
цел, без ред (прави нешто). 2. претерано збунет, вон од себеси, избезумен,
загубен, изгубен; без глава и опаш(ка) (е) – (нешто прави) без секаков
ред, збркано, сматено; без мртва глава (освои) – без загинат човечки живот (освои); без мртви глави (освои) – без загуби, без загинати (освои);
бела глава – 1. стар човек, старец. 2. искусен, мудар човек; беља ќе си
земе на глава (разг.) – ќе пострада, ќе си донесе проблеми; бељата му е
на глава – страда, пострада, си донесе проблеми; бестрага му глава!
(разг.) – нека оди до ѓавола, што сака нека прави; с и н.: поврага му глава;
бистра глава – 1. бистар, паметен, умен човек. 2. трезен (човек); бистри
глава – 1. се одмора умствено. 2. отрезнува; брада царска, глава воденичарска (посл.) – убав на изглед, но во суштина многу прост човек; братова глава – брат (ми); брише од глава (нешто или некого) – изумува, заборава, престанува да мисли (на некого или нешто); с и н.: избришува од
глава; исфрла од глава; бубачка му влегла во главата (жарг.) – нешто
постојано го мачи, го обеспокојува; бубачка му лета во главата (жарг.)
–нешто го вознемирува; бубачки во главата – болна страст; бубачки му
летаат низ главата (жарг.) – проблеми постојано го мачат; бугарска глава – Бугарин; букова глава – 1. глупав човек, глупак. 2. човек кој тешко
разбира, кој не сфаќа; тап човек. 3. тврдоглав, неразбран човек; с и н.:
дабова глава; дебела глава; дрвена глава; бумбар му мрда во главата
(жарг.) – нешто постојано го мачи; бумбари му шетаат во главата (жарг.)
– лоши мисли постојано го обеспокојуваат; буричка по главата – по малку размислува; в глава го удри – се опие (за алкохол); в глава нè удри –
нè опи (за алкохол); в глава удрен – зашеметен; с и н.: во главата удрен;
вади од глава – 1. измислува нешто. 2. постојано мисли на нешто; вака
му вели главата – вака го прави тоа; с и н.: вака му сече главата; вака му
иде во главата – вака го прави тоа; вака му сече главата – вака го прави
тоа; с и н.: вака му вели главата; ведната глава – 1. засрамен човек. 2.
сневеселен човек; с и н.: наведната глава; ведне глава – се покорува, попушта; с и н.: наведне глава; свие глава; ветва му е главата – се ишутил;
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вжештена глава – 1. занесен човек, фантаст, фантазер. 2. агресивец;
вжештени глави – занесени луѓе; с и н.: фантасти, фантазери; види му
глава, крој му капа – штом го видиш знаеш колку тежи; види му ја главата, крој му ја капата (посл.) – погледни го и веќе ќе знаеш колку вреди;
визионерска глава – визионер; влакно не дава да му падне од главата
– мошне е внимателен; влакно од глава не ми падна – ништо лошо не
ми се случи; с и н .: влакно од глава не ми фали; влакно од глава нема да
му недостига – ќе остане здрав и читав; с и н.: влакно од главата нема да
му фали; влакно од глава нема да му фали – ќе остане здрав и читав; с
и н.: влакно од главата нема да му недостига; во глава не му доаѓа – 1. не
може да сфати, да разбере (како се случило тоа). 2. не може да се сети; во
главата има (малку) сол (жарг., ирон.) – има нешто во главата, има малку
ум, малку е умен; во главата му се врти – се онесвестува, губи рамнотежа; с и н: во главата му се мати; во главата му се мати – му се лоши; во
главата удрен – зашеметен; с и н.: в глава удрен; воопшто не го кладе
во главата – воопшто не поведе сметка, не обрне внимание; вошлива
глава – вошливец; никаквец; врви преку глава – преживува, искусува;
врзана глава – паметен човек; с и н.: врзан ум; врти во главата – мисли
нешто да направи; с и н.: врти нешто низ главата; преметнува во главата;
преметнува низ главата; врти глава – 1. не сака да гледа во некого. 2. се
заканува. 3. не сака да комуницира со некого, одбегнува некого; врти гниди во главата (погрд.) – има лоши мисли, намери; врти нешто во главата – мисли нешто да направи; с и н.: врти во главата; преметнува во главата; врти нешто низ главата – мисли нешто да направи; с и н.: врти низ
главата; преметнува низ главата; газ преку глава (вулг.) – 1. наопаку. 2.
гологлавечки. 3. набрзина, згора, згора; ги дадоа (ги даваат) главите вересија – 1. однапред се прежалени. 2. однапред се сметаат за загинати. 3.
лудо (залудно) загинаа; ги држи конците во главата – добро размислува; ги исука конците в глава (во главата) – добро смисли; ги превртува
на глава – прави што сака од нив; с и н.: ги тумба на глава; ги тумба на
глава – се подбива со нив; с и н.: ги превртува на глава; глава без мозок
– глупав човек; безумен човек; глава во куќата – стопан, домаќин, тој
што ја води, раководи, управува куќата, домот, станот; с и н.: глава на
куќата; глава во семејството – тој што го води, раководи, управува семејството; с и н.: глава на семејството; глава во фамилијата – тој што ја
води, раководи, управува фамилијата; с и н.: глава во куќата; глава на
фамилијата; глава да се не наносиш! (клетва, разг.) – да не останеш жив,
лошо да те најде!; глава дава – 1. живот ризикува, сам себеси се жртвува.
2. умира, загинува. 3. цврсто гарантира; с и н.: дава глава; главата ја дава;
главата си ја дава; глава до глава – еден до друг, заедно; глава е во прашање – се работи за човечки живот; глава земе – убие; глава игра – 1. се
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работи за човечки живот, за животот на човека. 2. во прашање е животот;
живот може да се изгуби. 3. се заканува смртна опасност; глава или писмо – ждрепка, жрепка; глава има како бањски котел (посл.) – има мошне
голема глава; глава има како лејка – без памет е, нема памет; с и н.:
глава има како црпка; глава има како чутура; глава има како црпка – без
памет е; с и н.: глава има како лејка; глава има како чутура; глава има
како чутура – нема памет; с и н.: глава има како лејка; глава има како
црпка; глава како бучук – 1. мошне голема глава. 2. тап човек. [бучук –
мера за жито; шиник]; глава како лејка (погрд., подб.) – празна глава,
тап човек; с и н.: глава како црпка; глава како чутура; глава како тапан
– 1. мошне голема глава. 2. поддуен човек; глава како црпка (погрд.,подб.)
– празна глава, тап човек; глава како чутура (погрд.,подб.) – празна глава, тап човек; глава како шиник – 1. мошне голема глава. 2. тап човек;
глава како шупелка – 1. празна глава. 2. човек без ум; глава кине – 1.
убива. 2. одмаздољубив е; глава крева – 1. се побунува, востанува; се
вооружува. 2. се осмелува, се охрабрува; глава крене – 1. побуни се,
востане; вооружи се. 2. се осмели, се охрабри; глава крши, атар (атер)
не крши (разг.) – не може да (му ја) одбие желба(та), многу (го) почитува;
глава – лејка – човек без ум; с и н.: глава – тиква; празна глава; глава на
куќата – главниот во куќата, домаќинот; с и н.: глава во куќата; глава на
семејството – главниот во семејството, домаќинот; с и н.: глава на куќата;
глава во фамилијата; глава на фамилијата – главниот во фамилијата,
домаќинот; с и н.: глава во семејството; глава не врти на некого – 1. не
го гледа, не се интересира за некого. 2. одбегнува, избегнува некого; глава
не го боли (ирон.) – не го интересира ништо, не се грижи за тоа, не мисли
на ништо, не мисли за тоа; с и н.: не го боли глава; глава не крева – 1.
многу работи. 2. презафатен е со работа. 3. се преправа дека е умрен. 4.
умрен е; глава не кревал од работа – 1. многу (постојано) работел. 2.
презафатен бил со работа; глава не крена – не се одмори; глава не кренал – не можел да се одмори, не се одморил; с и н.: глава не кренал од
работа; глава не кренал од работа – не можел да се одмори, не се одморил; с и н.: глава не кренал; глава од рамена дава – 1. животот си го ризикува, сам себеси се жртвува (за своите идеали). 2. умира, загинува. 3.
цврсто гарантира; с и н.: глава дава; главата ја дава; главата си ја дава;
глава одземе – убие; глава падне – биде убиен, загине; глава покрене –
се осмели, се охрабри; глава полна со ветар – празна глава без памет;
глава прави, нозе тргаат (посл.) главата е за сè крива; глава – тиква – 1.
голема глава. 2. човек без ум; с и н.: празна глава; глава – лејка; глава ќе
падне – ќе загине некој; главата в торба му е – се наоѓа во голема опасност, во безизлезна ситуација; главата в торба си ја клава – си го ризикува животот; с и н.: главата в торба си ја носи; главата в торба си ја става;
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главата в торба си ја тура; главата в торба си ја носи – си го ризикува
животот; главата в торба си ја става – си го ризикува животот; главата
в торба си ја тура – си го ризикува животот; с и н.: главата в торба си ја
носи; главата в торба си ја става; главата во торба му е – се наоѓа во голема опасност, во безизлезна ситуација; главата да му ја грабнеш и да
бегаш – толку многу е убав; главата да му ја отсечеш! – да го убиеш!; с
и н.: главата да му ја пресечеш!; главата да му ја скинеш!; главата да му ја
сплескаш!; главата да му ја отсечеш – не попушта – во никој случај,
никако (не попушта, не се согласува); главата да му ја пресечеш! – да го
убиеш!; с и н: главата да му ја отсечеш!; главата да му ја скинеш!; главата
да му ја сплескаш!; главата да му ја пресечеш – не попушта – во никој
случај, никако (не попушта, не се согласува); главата да му ја скинеш!
– да го убиеш!; с и н.: главата да му ја отсечеш!; главата да му ја пресечеш!; главата да му ја сплескаш!; главата да му ја скинеш – не попушта, не се согласува – во никој случај, никако (не попушта, не се согласува); главата да му ја сплескаш! – да го убиеш!; с и н.: главата да му
ја отсечеш!; главата да му ја пресечеш!; главата да му ја скинеш!; главата
да му ја сплескаш – не попушта, не се согласува – во никој случај, никако (не попушта, не се согласува); главата ја врти – не се согласува (со
некого или нешто); главата ја дава – 1. готов е да умре (за нешто); животот си го ризикува, сам себеси се жртвува. 2. умира, загинува. 3. цврсто
гарантира; с и н.: глава дава; дава глава; главата си ја дава; главата ја даде
– умре, загине; главата му бучи (некому) – има големи тешкотии, проблеми; с и н.: главата му трешти; главата му виси – секој момент може
да загине, во животна опасност е; с и н.: главата му виси на влакно; главата му виси на конец; главата му виси на влакно – секој момент може да
загине, во животна опасност е; главата му виси на конец – секој момент
може да загине, во животна опасност е; главата му врие – има големи
проблеми; главата му е ветва – изгубил сеќавање (поради старост, болест и сл.); главата му гори – има големи проблеми; с и н.: главата му
врие; главата му е бистра – 1. лесно памети, запаметува. 2. не е под
дејство на алкохол; не е поднапиен; главата му е во облаци – 1. фантазира. 2. не мисли на ништо; с и н.: лета со умот; главата му е во прашање
– се работи за неговиот живот; с и н.: главата му е во торба; главата му е
во торба – во голема опасност е, секој момент може да загине; главата му
е запалена – не знае што да прави, кој крај да го фати, има многу проблеми, тешкотии; с и н.: главата му пука (некому); главата му е како тапан
– 1. многу го боли главата. 2. не може веќе да сфаќа, да слуша; главата му
е лејка – без памет е; с и н.:; главата му е црпка; главата му е чутура; главата му е матна – 1. го боли главата. 2. има грижи, проблеми, тешкотии.
3. зашеметен е. 4. поднапиен е; с и н.: матна му е главата; главата му е
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мирна (смирена) – нема грижи, проблеми, тешкотии; спокоен е; с и н.:
мирна му е главата; главата му е на влакно – му се заканува опасност по
животот; главата му е на влакно обесена – му се заканува опасност по
животот; с и н.: главата му е на влакно; главата му е на конец; главата му
е на конец обесена; главата му е на конец – му се заканува смртна опасност; главата му е на конец обесена – му се заканува смртна опасност; с
и н.: главата му е на влакно; главата му е на коцка – животот му е во
опасност; главата му е на разни страни – мисли на разни нешта (за да
им најде решение); главата му е полна со бубачки – обземен е со лоши
мисли; главата му е полна со ветар – празна му е главата, без памет (е);
главата му е полна со проблеми – има големи маки, грижи, тешкоти;
главата му е тапан (некому) – 1. веќе не може ништо да прима, ништо
да слуша. 2. многу го боли главата, има силна главоболка. 3. многу е загрижен, има големи проблеми. 4. под голем притисок е, чувствува голем притисок, многу е вознемирен; главата му зовира (од некого или од нешто)
– 1. почнува да се нервира, да се лути на некого. 2. му се појавиле големи
проблеми, грижи, тешкотии, предизвикани од нешто; главата му ја дупнал – многу му досадил зборувајќи му постојано едно исто; с и н.: главата му ја надул; главата му ја пробил; главата му ја зел (некому) – 1. го
убил. 2. исто личи, ист е како некој, цел е на некого, (многу) личи на некого; с и н.: главата му ја отсекол; главата му ја пресекол; главата му ја скинал; главата му ја надул – многу му досадил зборувајќи му постојано
едно исто; с и н.: главата му ја дупнал; главата му ја пробил; главата му
ја отсекол (некому) – 1. го убил. 2. исто личи, ист е како некој, цел е на
некого, (многу) личи на некого; с и н.: главата му ја зел (некому); главата
му ја пресекол; главата му ја скинал; главата му ја пресекол (некому) –
1. го убил. 2. исто личи, ист е како некој, цел е на некого, (многу) личи на
некого; с и н.: главата му ја зел (некому); главата му ја отсекол; главата му
ја скинал; главата му ја пробил – многу му досадил зборувајќи му
постојано едно исто; с и н.: главата му ја дупнал; главата му ја надул;
главата му ја скинал (некому) – 1. го убил. 2. исто личи, ист е како него,
цел е на него, (многу) личи на него; с и н.: главата му ја зел (некому); главата му ја отсекол (некому); главата му ја пресекол (некому); главата му
летне некому – 1. загине. 2. сменет е од определена функција; главата му
обеле (од нешто) – 1. веќе е стар. 2. предвреме остаре (од маки, грижи и
сл.); главата му обеле, умот не му дојде – остаре, не се опамети; главата
му отапани – добие силна главоболка; с и н.: главата му стане тапан;
главата му пука – 1. има голема главоболка. 2. не знае што да прави, има
многу проблеми; с и н.: главата му е запалена; главата му бучи; главата
му се држи на конец – 1. одвај се одржува во живот. 2. пред умирање е;
главата му се запалила – има големи грижи, проблеми, тешкотии; глава-
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та му се надула како тапан – 1. добил силна главоболка. 2. веќе не може
ништо да слуша, да прима; главата му стане бела – 1. остарее. 2. преживее, искуси многу маки; главата му стане тапан – 1. добие силна главоболка. 2. разнебити се од многу слушање, веќе не може ништо да слуша,
да прима. 3. многу се вознемири, почувствува притисок; с и н.: главата му
стане како тапан; главата му отапани; главата му тежи – 1. му се спие. 2.
чувствува силна главоболка; главата му трешти – 1. има голема главоболка. 2. има големи проблеми, не знае како да ги реши; с и н.: главата му
бучи; главата му пука; главата на куќата – главниот во семејството, домаќинот; с и н.: главата на семејството; главата на фамилијата; главата на
семејството – домаќинот; главата на стап ќе ти ја носам – (при закана)
бездруго ќе те убијам; главата не му е за на две нозе – во него нема човештина; с и н.: неговата глава не е за на две нозе; главата не му фаќа –
тешко сфаќа; главата по туѓи стреи да му се валка! (клетва) – да лута
ваму– таму, да нема свое сврталиште!; главата си ја дава – 1. животот си
го ризикува, сам себеси се жртвува (за своите идеали). 2. гарантира со
животот, со сигурност тврди, потврдува дека е така како што тој вели. 3. сè
ќе стори за да успее во нешто; с и н.: глава дава; главата ја дава, дава глава;
главата (си) ја даде – умре, загине (за своите идеали); главата си ја прежали – готов е да загине, да умре (за своите идеали); главата ти виси – во
опасност си; главата ти е в торба – секој момент можеш да загинеш, да
пострадаш; главата ќе му падне – 1. премира од главоболка. 2. има голема мака, големи проблеми; с и н.: главата ќе му пукне; главата ќе му
падне од мисли – има големи маки, грижи, проблеми; главата ќе му
пукне – 1. има голема главоболка, премира од главоболка. 2. има големи
маки, тешкотии, проблеми; с и н.: главата ќе му се распрсне; главата ќе
му пукне од мисли – 1. многу мисли. 2. има голема тежина, проблеми; с
и н.: главата ќе му падне од мисли; главата ќе му се распрсне од мисли;
главата ќе му се распрсне – 1. премира од главоболка. 2. има голема
мака, големи проблеми; с и н.: главата ќе му падне; главата ќе му пукне;
главата ќе му се распрсне од мисли – 1. многу мисли. 2. има голема тежина, проблеми; с и н.: главата ќе му падне од мисли; главата ќе му пукне
од мисли; главата ќе си ја отсече – 1. гарантира со животот, со сигурност
тврди, потврдува дека е така како што тој вели. 2. сè ќе стори за да успее
во нешто; главата ќе си ја пресече – 1. гарантира со животот, со сигурност тврди, дека е така како што тој вели. 2. сè ќе стори за да успее во
нешто; с и н.: главата ќе си ја отсече; главата ќе ти ја столчам – ќе те
убијам, ќе те уништам; главата ќе ти ја столчам како на змија – свирепо ќе те убијам; с и н.: главата ќе ти ја столчам; глави играат – 1. (многу)
се гине; се работи за нашите животи; с и н.: глави летаат; глави паѓаат;
глави јаде – убива луѓе; глави летаат – (многу) се гине; с и н.: глави иг-
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раат; глави паѓаат; глави летаат како класје – многу се гине; с и н.: глави
паѓаат како класје; глави паѓаат – (многу) се гине; с и н.: глави играат;
глави летаат; глави паѓаат како класје – многу се гине; с и н.: глави летаат како класје; главит чоек глава јадит – диктатор; главите ќе ви ги
сечам! – (при закана) свирепо ќе ве убијам!; гледај си го ќелот на главата! (разг.) – грижи се за себеси, та за други не бери гајле!; глупава глава
– глупак; го акне по глава – силно го удри не гледајќи каде; го бапне по
глава – силно го удри; с и н.: го акне по глава; го тресне по глава; го фрасне по глава; го бие по глава – 1. го напаѓа постојано. 2. му причинува некому тешкотии; го боли некого главата (ирон.) – не го интересира ништо; го брише од главата – 1. престанува да мисли на некого или нешто. 2.
го заборава; го гледа како око (очи) во главата – многу се грижи за него;
го држи главата – 1. поднесува. 2. издржува; с и н.: го носи главата; го
заболе главата и за тоа (ирон.) – (со негација) и за тоа не го интересира;
го знае во главата – наполно го познава; го измери од глава до пети – го
погледна со голема љубопитност, внимателно, сиот го измери; с и н.: го
измери од глава до петици; го измери од глава до петици – с и н.: го измери од глава до пети; го клава во глава(та) 1. поведува сметка за некого,
обраќа внимание на некого. 2. го запаметува; с и н.: го става во главата; го
носи во глава(та) – мисли на него, на нешто, го памети, го памти; го носи
главата – 1. поднесува. 2. издржува; го носи на глава – 1. се грижи за
него. 2. со мака го издржува; го скрши стапот над нечија глава – го осуди, искаже суд за некого, одеднаш; го става во главата – 1. поведува
сметка за некого, обраќа внимание на некого. 2. го запаметува; с и н.: го
клава во главата; го стигна каменот по глава – му се случи (и нему); с и
н.: го удри каменот по глава; го чукна каменот по глава; го тресне каменот по глава – 1. силно го удри. 2. му се врати; с и н.: го удри каменот по
глава; го чукна каменот по глава; го тресне по глава – силно го удри; с и
н.: го бапне по глава; го фрасне по глава; го удира в глава – 1. му се случува. 2. чувствува лоши последици; го удира по глава (некого нешто) –
1. му се случува. 2. чувствува многу лоши последици од непромислените
постапки. 3. му се враќа; го удри в глава – 1. му се случи. 2. почувствува
последици од непромислените постапки. 3. се опијани; го удри каменот
по глава – му се случи (и нему); с и н.: го стигна каменот по глава; го
тресне каменот по глава; го чукна каменот по глава; го удри по глава – 1.
го најде лошо (болест, смрт и сл.). 2. почувствува последици од непромислените постапки. 3. му се врати; с и н.: го тресне по глава; го фрасне по
глава; го чукне по глава; го фрасне каменот по глава (разг.) – му се случи
(и нему); с и н.: го тресне каменот по глава; го удри каменот по глава; го
чукна каменот по глава; го фрасне по глава (разг.) – силно го удри; с и
н.: го бапне по глава; го тресне по глава; го чукне по глава; го чини неко-
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го главата – го загуби животот за ништо; го чукне каменот по глава –
му се случи (и нему); с и н.: го стигна каменот по глава; го удри каменот
по глава; го фрасне каменот по глава; горе главата! – бодро! смело!
храбро!; биди храбар! издржи! с и н.: дигни ја главата (високо)!; крени ја
главата (високо)!; грозна глава – неубав човек; грозник; губи глава – 1.
гине, загинува, погинува, настрадува. 2. не се снаоѓа, не умее да се снаоѓа,
се буни, се збунува; с и н.: губи жива глава; губи цела глава; губи читава
глава; губи жива глава – 1. гине, загинува, погинува, настрадува. 2. не се
снаоѓа, не умее да се снаоѓа, се буни, се збунува; губи цела глава – с и н.:
губи жива глава; губи читава глава – с и н.: губи глава; губи жива глава;
губи цела глава; да би пусти главите да ви бидат! – клетва: да се сневидите! да ве снема!; да има во главата (презр.) – да е паметен; да ја удриш
малку главата! – малку да размислиш!; с и н.: да ја чукнеш малку главата!; да ја чукнеш малку главата! – малку да размислиш!; с и н.: да ја
удриш малку главата!; да му бега од глава – да се истави; да му врви
преку глава – да му се случи; да му е мирна главата – да биде спокоен,
да не се секира; да му ја земеш главата и да бегаш – толку многу е убав
(за човек); с и н.: да му ја земеш главата и да побегнеш; да му ја земеш
главата и да побегнеш – с и н.: да му ја земеш главата и да бегаш; да му
се истави од главата – да си оди; да му се мавне од главата – да си оди;
да му се тргне од главата – да си оди; с и н.: да му бега од глава, да му се
истави од главата; да му се мавне од главата; да не ме боли глава, да не
те боли глава (за некого, за нешто) – 1. да не ме интересира, да не те
интерисира за некого (за нешто). 2. да не мислам, да не мислиш многу (на
некого или нешто). 3. да бидам спокоен, да бидеш спокоен; да не му фали
влакно од главата! – ништо лошо да не му биде!; да си ја избистрам
главата – 1. да се одморам умствено. 2. да отрезнам; да си ја кршам главата – да одам по врага; да си ја скршам главата, да си ја скрши главата – да заминам, да замине, да отиде поврага; да си крши глава! – да си
оди!; да скрши глава! – да си оди!; дабова глава – 1. глупав човек, глупак. 2. човек кој тешко разбира, кој не сфаќа; тап човек. 3. тврдоглав, неразбран човек; с и н.: букова глава; дебела глава; дрвена глава; дава глава
– 1. гине. 2. загинува; с и н.: главата ја дава; даде глава – 1. погине, загине.
2. гарантира за некого; даде, дава глава (за некого, за нешто) – гине,
погине, загине, загинува (за некого, за нешто); се жртвува за некого; даночна глава – 1. даночник. 2. граѓанин; две раце за една глава – 1. сам сум
и имам да живеам. 2. цела заработувачка за еден човек; дебела глава – 1.
тврдоглав (неразбран) човек. 2. човек кој тешко разбира, кој не сфаќа, на
кого умот не му фаќа; тап човек; дебелоглавец; делнат во главата – 1.
нетокму во умот, не со сиот ум (со сите); без ум; будалест; шут. 2. зашеметен. 3. без ориентација; с и н.: мрднат во главата; удрен во главата; чукнат
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во главата; детска глава – дете; дига глава – 1. се охрабрува, се осмелува.
2. се возгордува. 3. се спротивставува, се буни, се побунува. 4. се прави
важен; с и н.: крева глава; дигне глава – 1. охрабри се, осмели се. 2. возгордее се. 3. спротивстави се, побуни се. 4. добие сила. 5. застане на свои
нозе; с и н.: крене глава; дигни ја главата (високо)! – биди храбар, издржи!; с и н.: крени ја главата (високо)!; горе главата!; добива по глава
– тепан е; добие по глава – натепан е, истепан е; добие со вреќа по глава
– стане луд; додека е глава – додека сум жив, додека дишам; с и н.: дури
е глава; додека е глава на раме (рамо, рамена) – додека (сум) е жив;
дури (можам) може; с и н.: додека ја носи главата на рамена; додека ја
носи главата на рамена – додека е жив; с и н.: додека е глава на раме
(рамо); додека му е главата на рамена; додека му е главата на рамена
(раме, рамо) – додека е жив; с и н.: додека е глава на раме (рамо, рамена);
додека ја носи главата на рамена (раме, рамо); додека стои глава – 1.
дури сум жив. 2. дури можам; с и н.: додека стои глава на раме (рамо);
додека стои глава на рамена; додека стои глава на раме (рамо, рамена)
– 1. дури сум жив. 2. дури можам; драпај си ја главата! (жарг.) – свршена
е работата, нема што да правиш!; дрвена глава – 1. глупав човек, глупак,
будала. 2. човек кој тешко разбира, кој не сфаќа; тап човек. 3. тврдоглав
(неразбран) човек, тврдоглавец. 4. луд човек; с и н.: букова глава; дабова
глава; дебела глава; држи во главата – 1. памети, има на ум. 2. паметен е,
умен е; с и н.: има во главата; држи глава високо – горд е, се гордее;
држи глава под покрив – се наоѓа на сигурно место, во сигурност; дури
е глава – дури дишам; дури сум жив; с и н.: додека е глава; дури е глава
на раме (рамо, рамена) – дури (сум) е жив; дури (можам) може; с и н.:
дури му е главата на рамена (рамо, раме); дури ја носи главата на рамена
(раме, рамо); дури стои глава на рамена (рамо, раме); дури е главата –
дури сум жив; дури има глава – 1. дури е жив. 2. дури може; с и н.: дури
има глава на раме (рамена, рамо); дури има глава на рамена (раме,
рамо) – 1. дури е жив. 2. дури може; с и н.: дури има глава; дури му стои
главата – дури е жив; с и н.: дури му стои галавата на рамената; дури
седи глава – 1. дури сум жив. 2. дури можам; с и н.: дури седи глава на
раме (рамена, рамо); дури стои глава; дури стои глава на раме (рамена,
рамо); дури седи глава на рамена (раме, рамо) – 1. дури сум жив. 2.
дури можам; с и н.: дури седи глава; дури стои глава; дури стои глава на
рамена (раме, рамо); дури стои глава – 1. дури сум жив. 2. дури можам;
с и н.: дури стои глава на рамена (раме, рамо); дури седи глава; дури седи
глава на рамена (раме, рамо); дури стои глава на рамена (раме, рамо) –
1. дури сум жив. 2. дури можам; с и н.: дури стои глава; дури седи глава;
дури седи глава на рамена; еве ја главата! – 1. гинам! 2. гарантирам со
својот живот!; с и н.: еве ја мојата глава; еве ја мојата глава – 1. гинам.
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2. гарантирам со својот живот; с и н.: еве ја главата; една за глава, друга
за нога; една за нога, друга за глава – многу работи започнати без ред,
хаотично и ниедна не довршена; една за глава, друга за опаш – многу
работи започнати без ред, хаотично и ниедна не завршена; едно за глава,
друго за опаш – многу работи започнати без ред, хаотично и ниедна не
довршена; едно за глава, друго за рака; едно за рака, друго за глава –
без ред, хаотично; железничка глава (жарг., разг.) – локомотива; женска
глава – 1. жена, женско. 2. домаќинка во куќата; жими главата! – верувај
ми!; жити главата! (шег.) – те молам!; за жена и главата лета, а не само
умот – за жена се гине; за жива глава – за ништо на светот, никако, во
никој случај, по никоја цена; с и н.: ни за жива глава; за таква глава таков брич – така и му треба, го заслужил тоа, тоа и го заслужил; с и н.:
спроти главата и бричот; забива глава во нешто – 1. се наведнува, гледа
надолу. 2. зајдува, се занесува во нешто; с и н.: забодува глава во нешто;
зарива глава во нешто; забие глава во торба – се изложи на смртна опасност; с и н.: метне глава во торба; стави глава во торба; забодува глава во
нешто – 1. се наведнува, гледа надолу. 2. зајдува, се занесува во нешто; с
и н.: забива глава во нешто; зарива глава во нешто; загреана глава – склон
кон лудории, авантурист; загуби глава – 1. загине, погине. 2. не умее да
се снајде, загуби, изгуби присебност; заклони глава – најде заклон (заслон), засолни се; с и н.: засолни глава; заминато му е преку глава – трпението го напушти; запалена глава – страстен љубител, авантурист;
зарива глава во нешто – 1. се наведнува, гледа надолу. 2. зајдува, се занесува во нешто; с и н.: забива глава во нешто; заробена глава – 1. заробеник. 2. ограничен човек; засолни глава – најде засолн (заклон); с и н.:
заклони глава; збери си го умот во главата! – време е да почнеш да водиш сметка што правиш, да мислиш како постапуваш!; с и н.: собери си го
паметот во главата!; собери си го умот во главата! збирај ум во главата!
– внимавај како се однесуваш (со луѓето)!; зелена глава – неопитен човек; земе беља на глава (разг.) – си донесе несреќа; земе глава; земе
глави – убие; умре, умртви (некого, многумина); зошто му е брада кога
нема во глава (посл.) – 1. не мисли. 2. сè му е попусто кога не мисли како
што треба; ѕид со глава не се бутка (посл.) – не можеш да оствариш ништо без соодветни средства; ѕид со глава не се руши (посл.) – без соодветни средства не се постига целта, не се остварува ништо; ѕид со глава не
се турка (посл.) – без соодветни средства не се постига целта, не се остварува ништо; ѕид со глава не се урива (посл.) – без соодветни средства не
се постига целта, не се остварува ништо; с и н.: ѕид со глава не се бутка;
ѕид со глава не се руши; ѕид со глава не се турка; и главата да си ја видам
на земјата – не прифаќам во никој случај, по никоја цена, никако, и по
цена на животот; и главата лета – (може) да се гине; и главата си ја дава
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за некого – сè прави за некого; и на ваша глава! (благослов) – и вам да
ви се врати! ви го посакувам и вам истото!; и на глава да скока – што и
да прави залудно му е; и на глава застанува – сè прави за да ја постигне
саканата цел; и на глава скока – сè прави за да ја постигне својата цел; с
и н.: и на глава стои; и на глава ќе застане – сè ќе стори, па по цена и на
својот живот, за да ја постигне саканата цел; и на глава (ќе) стои – сè (ќе)
прави за да ја постигне својата цел; с и н.: и на глава (ќе) скока; и на твоја
глава! (благослов) – и тебе да ти се врати, ти го посакувам и тебе истото;
и со глава и со газ – сиот; и со глава руши – сè прави за да ја постигне
својата цел; с и н.: и со глава удира; и со глава удира – сè прави за да ја
постигне својата цел; с и н.: и со глава руши; избави глава (разг.) – с и
н.: избави жива глава; избави цела глава; избави читава глава; избави
жива глава (разг.) – 1. остане жив, одвај се спаси. 2. успее да избегне неверојатно тешка ситуација; с и н.: избави глава; избави цела глава; избави
читава глава; избави цела глава – (разг.) – с и н.: избави глава; избави
жива глава; избави читава глава; избави читава глава – (разг.) – с и н.:
избави глава; избави жива глава; избави цела глава; избавува глава (разг.)
– 1. останува жив, одвај се спасува. 2. успева да се спаси (од неверојатно
тешка ситуација); с и н.: избавува жива глава; избавува цела глава; избавува читава глава; избавува жива глава (разг.) – с и н.: избавува глава;
избавува цела глава; избавува читава глава; избавува цела глава (разг.) –
с и н.: избавува глава; избавува жива глава; избавува читава глава; избавува читава глава (разг.) – с и н.: избавува глава; избавува жива глава; избавува цела глава; избива од глава – принудува некого да се откаже од некоја намера. 2. престанува да мисли на нешто; заборава; избие од глава
(нешто некому) – 1. принуди некого да се откаже од некоја намера. 2.
престане да мисли на нешто, заборави; избрише од главата (нешто или
некого) – изуми, заборави, престане да мисли (на некого или нешто); с и
н.: исфрли од глава; избришува од главата (нешто или некого) – изумува, заборава, престанува да мисли (на некого или нешто); с и н.: исфрла
од глава; излегува со жива глава – 1. се извлекува, се спасува од некоја
опасна ситуација. 2. останува жив; с и н.: излегува со глава; извлекува
глава; извлекува жива глава; ја извлекува главата; ја изнесува главата; излезе со глава – 1. се извлече, се спаси од некоја опасна ситуација. 2. остане жив; с и н.: излезе со жива глава; извлече глава; извлече жива глава; ја
извлече главата; ја изнесе главата; ја изнесе главата на рамена; излезе со
жива глава – Вид.: излезе со глава; извлекува глава – с и н.: извлекува
жива глава; извлекува цела глава; извлекува читава глава; извлекува
жива глава – 1. останува жив, одвај се спасува. 2. успева да се спаси (од
неверојатно тешка или непријатна ситуација); с и н.: извлекува глава; извлекува цела глава; извлекува читава глава; извлекува цела глава – с и н.:
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извлекува глава; извлекува жива глава; извлекува читава глава; извлекува
читава глава – с и н.: извлекува глава; извлекува жива глава; извлекува
цела глава; извлече глава – с и н.: извлече жива глава; извлече цела глава;
извлече читава глава; извлече жива глава – 1. остане жив, одвај си го
спаси животот. 2. (успее да) се спаси од неверојатна тешка или непријатна
ситуација; с и н.: извлече глава; извлече цела глава; извлече читава глава;
извлече цела глава – с и н.: извлече глава; извлече жива глава; извлече
читава глава; извлече читава глава – 1. одвај си го спаси животот, остане
жив. 2. успее да се спаси (од неверојатна тешка ситуација); с и н.: извлече
глава; извлече жива глава; извлече цела глава; изгуби глава – 1. настрада,
загине, погине. 2. не умее да се снајде, загуби, изгуби присебност; с и н.:
загуби глава; излегува со глава – с и н.: излегува со жива глава; извлекува
глава; извлекува жива глава; ја извлекува главата; ја изнесува главата на
рамена; излегува со жива глава – 1. се извлекува, се спасува од некоја
опасна ситуација. 2. останува жив; с и н.: излегува со глава; извлекува
глава; извлекува жива глава; ја извлекува главата; ја изнесува главата на
рамена; изнесе глава – остане жив; се спаси; с и н.: изнесе жива глава;
изнесе цела глава; изнесе читава глава; изнесе жива глава – 1. одвај си го
спаси животот, одвај остане жив. 2. одвај се спаси (од нешто); с и н.: изнесе глава; изнесе цела глава; изнесе читава глава; изнесе цела глава – с и
н.: изнесе глава; изнесе жива глава; изнесе читава глава; изнесе читава
глава – с и н.: изнесе глава; изнесе жива глава; изнесе цела глава; изнесува глава – с и н.: изнесува жива глава; изнесува цела глава; изнесува читава глава; изнесува жива глава – успева да се спаси (од неверојатно
тешка ситуација); с и н.: изнесува глава; изнесува цела глава; изнесува
читава глава; изнесува цела глава – успева да се спаси (од неверојатно
тешка ситуација); с и н.: изнесува глава; изнесува жива глава; изнесува
читава глава; изнесува читава глава – успева да се спаси (од неверојатно
тешка ситуација); с и н.: изнесува глава; изнесува жива глава; изнесува
цела глава; им ги исече главите – ги уби; им ги пресече главите – ги
уби; има буба во главата – 1. има некоја манија. 2. нешто постојано го
мачи; с и н.: има бубачка во главата; има мушичка во главата; има црв во
главата; има бубачка во главата – 1. има некоја манија. 2. нешто постојано го мачи; с и н.: има буба во главата; има мушичка во главата; има црв
во главата; има буби во главата – некои работи постојано го мачат; с и
н.: има бубачки во главата; има мушички во главата; има црви во главата;
има бубачки во главата – с и н.: има буби во главата; има мушички во
главата; има црви во главата; има бумбар во главата – има некоја болна
страст; има бумбари во главата – има нерешени проблеми што го мачат;
има венец на глава – во брак е; има венчило на глава – во брак е; има
во главата – 1. умен е, паметен е. 2. мисли, планира нешто; има глава –
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мисли; имам бубачки во главата – глупав сум; ми се вртат празни мисли;
имам бумбар во главата – глупав сум; ми се врти лоша мисла; имам црв
(црвец) во главата – нешто постојано ме мачи, ме обеспокојува; имаш
ли глава, капи колку сакаш (посл.); има мушичка во главата – има
некоја манија; нешто постојано го мачи; с и н.: има бубачка во главата;
има црвче во главата; има црв во главата; има очи во главата – умен е,
разумен е – нека гледа; с и н.: има сол во главата; има покрив над глава
– заштитен е, згрижен е, обезбеден е; има своја глава – има свое мислење, самостоен е; своеглав е; има сенка над главата – се наоѓа во формален брак; има сол во главата –разумен е, умен е; с и н.: има очи во
главата; има црв во главата – 1. има некоја манија. 2. нешто постојано го
мачи; с и н.: има бубачка во главата; има мушица во главата; има црвец во
главата; има црвец во главата – с и н.: има бубачка во главата; има мушица во главата; има црв во главата; има црвче во главата – 1. има извесна манија, страст. 2 нешто малку го мачи; с и н.: има бубачка во главата; има мушичка во главата; има црвчиња во главата – 1. има извесни
мании. 2. нешто по малку го мачи; с и н.: има бубачки во главата; има
мушички во главата; имаат бумбари во главата – глупави се; им се вртат
празни мисли; имај си го умот во главата! – биди умен!; имало глава да
пати – 1. требало да се случи, така било судено. 2. навалиле несреќи една
по друга; исече глави – убие (многумина); исправи ја главата! – биди
горд!; истави ми се од главата! – 1. бегај подалеку од мене. 2. бегај да те
нема!; истрга преку глава – премногу истрга во животот; с и н.: префрли
преку глава; исфрла од глава (нешто или некого) – изумува, заборава,
престанува да мисли (на некого или нешто); с и н.: избришува од глава;
исфрли од глава (нешто или некого) – изуми, заборави, престане да мисли (на некого или нешто); с и н.: избрише од глава; ич не го кладе во
главата – воопшто не поведе сметка, не обрна внимание (на некого); ја
бара главата (на некого) – сака да го убие; ја бие главата – бара излез
од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата од ѕид; ја тепа
главата; ја тепа главата од ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја
удира главата; ја удира главата од ѕид; ја бие главата од ѕид – бара излез
од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја тепа главата;
ја тепа главата од ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира
главата; ја удира главата од ѕид; ја бие главата од камен – бара излез од
тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја тепа главата; ја
тепа главата од камен; ја толчи главата; ја толчи главата од камен; ја удира
главата; ја удира главата од камен; ја бистри главата – отрезнува; ја врзал главата – се опил; с и н.: ја направил главата; ја стокмил главата; ја
губи главата – 1. гине. 2. не знае, не е свесен што прави, не се снаоѓа, не
умее да се снајде, се збунува; с и н.: ја загубува главата; си ја губи главата;
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ја губи главата по некого – од силна вљубеност во некого не знае што
прави и како се однесува, ја губи присебноста; ја губи почвата под нозете – му се клати позицијата, функцијата во општеството; ја дава главата
на вересија – прави нешто без да мисли на последиците; ја даде главата
на вересија – направи нешто без да мисли на последиците; ја дига главата – се прави важен; с и н.: ја дига главата високо; ја крева главата; ја
крева главата високо; ја дига главата високо – се прави многу важен; с
и н.: ја крева главата високо; ја дигнал главата – се направил важен; с и
н.: ја кренал главата; ја донесе главата – се врати жив, се спаси; ја донесе главата здрава – 1. се врати жив, се спаси. 2. се извлече од опасноста
што го демнела; с и н.: ја донесе главата; ја дотера главата – опие се; с
и н.: ја здрви главата; ја држи високо главата; ја држи главата високо
– горд е, се гордее; ја држи главата во заклон (заклониште, заслон,
заслониште, склониште) – е под влијание на жената; ја држи главата
над вода – опстојува некако; ја држи превисоко главата – премногу е
горд; ја завие главата – 1. се омажи. 2. се потурчи; ја завира главата
секаде – 1. секаде се меша. 2. во сè се меша, сè сака да знае; ја заврзал
главата – се опил; с и н.: ја врзал главата; ја загуби главата – 1. загине,
погине, умре. 2. не умееше да се снајде, загуби присебност; ја загубува
главата – не знае, не е свесен што прави; с и н.: ја губи главата; си ја губи
главата; ја замавта главата – почне да се заканува, да застрашува (некого); ја замати главата – поднапие се; ја зарива главата в песок – 1. не
знае за опасност. 2. мошне е наивен; с и н.: ја зарива главата в песок како
нојот; ја турка главата в песок; ја турка главата в песок како нојот; ја зарива главата в песок како нојот – 1. не знае за опасност. 2. мошне е наивен;
с и н.: ја зарива главата в песок; ја турка главата в песок; ја турка главата в
песок како нојот; ја засолни главата – 1. најде азил, прибежиште. 2. се
сокрие, се скрие; ја зашемети главата – опие се; ја здрви главата – опие
се; ја извлекува главата – 1. се извлекува, се спасува од некоја опасна
ситуација. 2. останува жив; с и н.: извлекува глава; извлекува жива глава;
излегува со глава; излегува со жива глава; ја изнесува главата на рамена;
ја извлече главата – 1. се извлече, се спаси од некоја опасна ситуација. 2.
остане жив; с и н.: излезе со глава; излезе со жива глава; извлече глава;
извлече жива глава; излезе со глава; ја изнесе главата; ја изнесе главата на
рамена; ја излага главата – го ризикува својот живот; с и н.: ја изложува
главата; ја изложи главата – го ризикува животот; ја изложува главата
– го ризикува својот живот; с и н.: ја излага главата; ја изнаноси главата
– се изнеживее; ја изнесе главата – 1. се извлече, се спаси од некоја опасна ситуација. 2. остане жив; с и н.: излезе со глава; излезе со жива глава;
извлече глава; извлече жива глава; ја извлече главата; ја изнесе главата на
рамена; ја изнесе главата на рамена – 1. се извлече, се спаси од некоја
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опасна ситуација. 2. остане жив; с и н.: излезе со глава; излезе со жива
глава; извлече глава; извлече жива глава; ја извлече главата; излезе со глава; ја изнесе главата; ја изнесува главата – 1. се извлекува, се спасува од
некоја опасна ситуација. 2. останува жив; с и н.: излегува со глава; излегува со жива глава; извлекува глава; извлекува жива глава; ја извлекува
главата; ја изнесува главата на рамена; ја изнесува главата на рамена –
1. се извлекува, се спасува од некоја опасна ситуација. 2. останува жив; с
и н.: излегува со глава; излегува со жива глава; извлекува глава; извлекува
жива глава; ја извлекува главата; ја изнесува главата; ја износи главата –
умре; ја клава главата в торба – готов е да загине; с и н.: ја пика главата
в торба; ја става главата в торба; ја тура главата в торба; ја клава главата
на коцка – го ризикува својот живот; с и н.: ја става главата на коцка; ја
тура главата на коцка; ја фрла главата на коцка; ја кладе главата в торба
– се изложи на голема опасност; ја крева главата – 1. се прави важен. 2.
негодува; ја кренал главата – 1. се направил важен. 2. негодувал; с и н.:
ја дигнал главата; ја крие главата в песок – се однесува како ништо да не
го интересира, божем ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и
н.: ја става главата в песок; ја тура главата в песок; ја крие главата в песок како ној (жарг.) – се однесува како ништо да не го интересира, божем
ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и н.: ја става главата в
песок како ној; ја тура главата в песок како ној; ја крши главата – бара
излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја тепа
главата; ја толчи главата; ја удира главата; ја курдисал главата (разг.) – се
опил; с и н.: ја врзал главата; ја надрвил главата; ја направил главата; ја
стокмил главата; ја наведе главата – 1. се засрами. 2. покори се, потчини
се; с и н.: ја наведне главата; ја наведне главата – 1. се засрами. 2. покори
се, потчини се; с и н.: ја наведе главата; ја наведне главата како мисир
– многу се замисли, се загрижи; ја наведнува главата – 1. многу се засрамува. 2. се покорува, се потчинува; ја надрвил главата – се опил; с и н.:
ја врзал главата; ја направил главата; ја начукал главата; ја стокмил главата; ја напернал главата – се направил важен; ја направил главата – се
опил; с и н.: ја врзал главата; ја надрвил главата; ја стокмил главата; ја
начукал главата (жарг.) – се опил; ја носи главата – живее некако; ја
носи главата в торба – во смртна опасност е; ја обеси главата – 1. многу
се засрами, се посрами. 2. стане нерасположен, е нерасположен; се сневесели; ја обеси главата како коњска зобница; ја обеси главата како
зобница коњска – 1. сиот се наведне. 2. многу се посрами. 3. силно
(мошне многу) се онерасположи; ја обесува главата – 1. многу се сневеселува. 2. се засрамува; ја пика главата в песок (жарг.) – се однесува како
ништо да не го интересира, божем ништо не го засега, како ништо да не се
случува; с и н.: ја крие главата в песок; ја става главата в песок; ја тура
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главата в песок; ја пика главата в песок како ној (жарг.) – се однесува
како ништо да не го интересира, божем ништо не го засега, како ништо да
не се случува; с и н.: ја става главата в песок како ној; ја тура главата в
песок како ној; ја пика главата в торба – готов е да загине; с и н.: ја
клава главата в торба; ја става главата в торба; ја тура главата в торба; ја
пика главата каде што не ѝ е местото – во сè се меша, сè сака да знае; ја
пика главата каде што не ја збира – непотребно се меша во туѓи работи;
ја пика главата каде што ќе најде – во сè се меша, сè сака да знае; ја
сече главата – и по цена на животот сè прави за да успее во нешто; ја
спаси главата – си го спаси животот; остане жив; ја става главата в
песок (жарг.) – се однесува како ништо да не го интересира, божем ништо
не го засега, како ништо да не се случува; с и н.: ја пика главата в песок; ја
тура главата в песок; ја става главата в песок како ној (жарг.) – се однесува како ништо да не го интересира, божем ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и н.: ја пика главата в песок како ној; ја тура главата
в песок како ној; ја става главата в торба – готов е да загине; с и н.: ја
клава главата в торба; ја пика главата в торба; ја тура главата в торба; ја
става главата на коцка – го ризикува својот живот; с и н.: ја клава главата на коцка; ја тура главата на коцка; ја фрла главата на коцка; ја става
главата секаде – секаде се меша, сè сака да знае; с и н.: ја завира главата
секаде; ја стави главата в песок – постапи како ништо да не го интересира, божем ништо не го засегне, како ништо да не се случило; ја стави
главата в торба – се изложи на голема опасност, го ризикува животот; с
и н.: ја стави главата на коцка; ја стави главата на коцка – се изложи на
смртна опасност; с и н.: ја стави главата в торба; ја стокмил главата – се
опил; с и н.: ја врзал главата; ја направил главата; ја тепа главата – бара
излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од ѕид; ја тепа главата од ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од
ѕид; ја удира главата; ја удира главата од ѕид; ја тепа главата од ѕид – бара
излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од ѕид; ја тепа главата; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја
удира главата; ја удира главата од ѕид; ја тепа главата од камен – бара
излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од камен; ја тепа главата; ја толчи главата; ја толчи главата од камен; ја удира главата; ја удира главата од камен; ја толчи главата – бара
излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од ѕид; ја толчи главата од
ѕид; ја удира главата; ја удира главата од ѕид; ја толчи главата од ѕид –
бара излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од ѕид; ја толчи главата; ја
удира главата; ја удира главата од ѕид; ја толчи главата од камен – бара
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излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од камен; ја тепа главата; ја тепа главата од камен; ја толчи главата;
ја удира главата; ја удира главата од камен; ја трие главата – бара излез
од тешката ситуација, се загрижува; ја тура главата в песок (жарг.) – се
однесува како ништо да не го интересира, божем ништо не го засега, како
ништо да не се случува; с и н.: ја става главата в песок како ној; ја тура
главата в песок како ној; ја тура главата в песок како ној (жарг.) – се
однесува како ништо да не го интересира, божем ништо не го засега, како
ништо да не се случува; с и н.: ја пика главата в песок како ној; ја става
главата в песок како ној; ја тура главата в торба – готов е да загине; с и
н.: ја клава главата в торба; ја пика главата в торба; ја става главата в торба;
ја тура главата на коцка – го ризикува својот живот; с и н.: ја клава главата на коцка; ја става главата на коцка; ја фрла главата на коцка; ја турка
главата в песок (како нојот) – не (сака да) знае за опасност, мошне е
наивен; ја удира главата – бара излез од тешката ситуација, се загрижува;
с и н.: ја бие главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата
од ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата од ѕид; ја
удира главата од ѕид – бара излез од тешката ситуација, се загрижува; с
и н.: ја бие главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од
ѕид; ја толчи главата; ја удира главата; ја удира главата одземи – 1. не
знае што да прави, не знае кој крај да го фати, си ги напрегнува мислите,
се мачи, со проблеми е. 2. лудо, по цена на опасност се обидува нешто да
постигне. 3. бара излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие
главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од ѕид; ја
толчи главата; ја удира главата; ја удира главата од ѕид; ја удира главата
од камен – бара излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие
главата; ја бие главата од камен; ја тепа главата; ја тепа главата од камен;
ја толчи главата; ја толчи главата од камен; ја удира главата; ја фрла главата на коцка – го ризикува својот живот; с и н.: ја клава главата на коцка; ја става главата на коцка; ја тура главата на коцка; ја чука главата –
бара излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие
главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од ѕид; ја толчи главата; ја
толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја удира главата од ѕид; ја чука
главата од ѕид – бара излез од тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја
бие главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од ѕид; ја
толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја удира главата од
ѕид; ја чука главата од камен – бара излез од тешката ситуација, се
загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие главата од камен; ја тепа главата;
ја тепа главата од камен; ја толчи главата; ја толчи главата од камен; ја
удира главата; ја удира главата од камен; јазик клука – глава пука (посл.)
– главата пати (страда, трга) од јазикот; каде ми очи, таму ми глава – с и
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н.: кај ми очи, таму ми глава; каде ти е главата? 1. зошто не мислиш? 2.
што мислиш?; кај ми очи, таму ми глава; каде ми очи, таму ми глава
– 1. одам не знаејќи каде. 2. одам колку што може најбрзо; кај му очи –
таму му и глава! – 1. изненадно некаде мошне далеку отиде. 2. да оди
незнајно каде. 3. да си оди колку што може најбрзо; кај ни очи, таму ни
глава; каде ни очи, таму ни глава – 1. да одиме незнајно каде, да бегаме
не знаејќи каде. 2. да бегаме каде било. 3. колку што може најбрзо да бегаме; кај очи, таму ни глава – 1. да одиме незнајно каде. 2. колку што може
најбрзо да одиме; каква глава, таква капа – така и му треба, тоа и го
заслужил; с и н.: каква глава, таков брич; каква глава, таква чалма; каква
глава, таква чалма – с и н.: каква глава, таков брич; каква глава, таква
капа; според главата и чалмата; каква глава, таков брич – што барал,
тоа нашол; с и н.: каква глава таква капа; каква глава таква чалма; каква
му е главата, таква му е капата – така и му треба, тоа и го заслужил, што
барал, тоа нашол; с и н.: каква му е главата, таква му е чалмата; каква му
е главата, таква му е чалмата – с и н.: каква му е главата, таков му е
бричот; каква му е главата, таква му е капата; каква му е главата, таков
му е бричот – така и му треба, тоа и го заслужил, што барал, тоа нашол; с
и н.: каква му е главата, таква му е капата; каква му е главата, таква му е
чалмата; како без глава – безглаво, обезглавено; без ориентација, без ред,
без цел (прави нешто); наслепо; како да му ја зел главата некому – исто
личи, ист е како некој, цел е на некого, (многу) личи на некого; с и н.: како
да му ја отсекол главата; како да му ја пресекол главата; како да му ја скинал главата (на некого, некому); како кандило сум ти над главата –
постојано бдеам над тебе; како мува без глава (оди, шета и сл.) – без
ориентација, без ред, без цел (оди, шета и сл.); како муви без глави се – 1.
тешко се снаоѓале. 2. никако не се снашле (во неочекувано тешката ситуација и сл.); како очи во глава(та) (го чува) – над сè, особено, во најголема мера (го чува); како со загубена глава – претерано збунет, вон од
себеси; како со изгубена глава – претерано збунет, вон од себеси; како
удрен в глава – зашеметен, без ориентација; каков му е умот, таква ќе
му биде и главата (посл.) – како мисли, така и ќе му биде; што ќе бара,
тоа и ќе најде; камен по глава ќе му даде – ќе го изнатепа, ништо нема да
му даде, да му помогне; с и н.: бокс(ови) по глава ќе му даде; камење и
дрва да те бијат по глава (клетва) – глава да не кренеш!, аир да не видиш!; кандило сум ти над глава(та) – постојано сум над тебе; кима со
главата – одобрува; кинат глави – убиваат; клава венец на глава (некому) – венчава; с и н.: става венец на глава (некому); клава во главата –
запаметува; с и н.: става во главата; кога ја кренал главата – се направил
важен; кој нема во главата има во нозете (посл.) – кој не мисли благовремено се излага на ново, непотребно одење, трчање; с и н.: кој нема
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глава има нозе; кој нема глава има нозе (посл.) – кој не мисли навреме
непотребно оди, трча наваму-натаму; кој со ѓаволот тикви сади од главата му се кршат – кој се дружи со лош човек, лошо му се враќа; колку
коса што имаш на глава, толку аир да имаш во куќата! (клетва) – аир
да не видиш! лошо да те најде! зло да ти се случи!; колку повеќе пријатели толку повеќе глави – колку повеќе пријатели (имаш) толку повеќе
памет (имаш), толку си поумен; копа по глава(та) – размислува; копка
по глава(та) – по малку размислува; косата ми се дигна на главата – се
згрозив од ужас; косата му се кренала на главата – се згрозил од ужас,
многу се изненадил, се вчудовидел, се зачудил, се стаписал; крева глава
– 1. добива сила, се осамостојува. 2. се осмелува, се охрабрува. 3. се спротивставува, се побунува, се буни. 4. се прави важен; с и н.: дига глава;
крева на глава – 1. прави голем неред. 2. прави голема врева; кренал
глава – 1. се напернал. 2. се побунил; крената глава – горделив, напернат
човек; крене глава – 1. исправи глава, погледне. 2. добие сила, осамостои
се. 3. се осмели, охрабри се. 4. се возгордее. 5. спротивстави се, побуни се.
6. земе предност, наперне се; крене на глава – 1. направи голем неред. 2.
направи голема врева; крени ја главата (високо)! – биди храбар, издржи!; с и н.: дигни ја главата (високо)!; горе главата!; крои нешто во главата – планира нешто; кромидова глава – никаков човек, никаквец; с и
н.: лукова глава; крунисана глава – владетел; кршат глави – се расправаат; с и н.: ломат глави; цепат глави; кршете глава! – одете бестрага,
поврага, да ве нема тука!; крши глава1 – мисли, размислува; с и н.: тепа
глава; толчи глава; крши глава!2 (разг.) – бегај оттука! оди си! да те нема!;
крши си глава! (разг.) – бегај оттука! оди си! да те нема!; крши си ја
главата! (разг.) – бегај! бегај од мене! бегај да не те гледам!; оди бестрага!
замини поврага!; крши му глава! (разг.) – остави го!; с и н.: крши му
главата; крши му главата! (разг.) – остави го!; с и н.: крши му глава; куртулиса глава (разг.) – се спаси; кучешка глава – куче; лета со главата
– 1. фантазира. 2. не мисли на ништо; с и н.: лета со умот; главата му е в
облаци; лична глава – убав човек, убавец, убавица; ломат глави – се
расправаат; с и н.: кршат глави; луда глава – 1. необуздан човек. 2. буен,
немирен човек. 3. луд човек, лудак, лудоделија; безумен човек, безумец;
зелен човек; лукова глава – никаков човек, никаквец; с и н.: кромидова
глава; мавта со главата – се заканува, заплашува, застрашува; магарешка глава – тврдоглав (своеглав) човек; мајкина глава – мајка; македонска глава – Македонец; матна глава – пијан; матна му е главата – 1. го
боли главата. 2. зашеметен е; машка глава – 1. маж, човек. 2. домаќин во
куќата, 3. човечки живот; ме боли главата (ирон.) – (и со негацијата н е)
(не) ме интересира; мене вака ми вели главата – јас така мислам, така
сфаќам (и никако поинаку); с и н .: мене вака ми сече главата; мене вака
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ми сече главата – јас така мислам, така сфаќам (и никако поинаку); с и н
.: мене вака ми вели главата; мене (за тоа) не ме боли глава – (тоа) мене
не ме интересира; метне глава в торба – се изложи на смртна опасност;
с и н.: забие глава во торба; стави глава во торба; тури глава во торба; метне црв во главата – предизвика немир, направи некој да се загрижи; с и
н.: стави црв во главата; фрли црв во главата; меч му виси над главата –
му се заканува смртна опасност; ми вие пилци на глава – 1. ми додева,
ми досадува. 2. ме јадосува, ме пука; ми врие ќелот на главата (разг.) –
ме обзема гнев, бес; ми доаѓа на главата – ми се случува; ми доаѓа преку глава – (по)некогаш не можам да истрпам, да издржам; с и н.: ми преминува преку глава; ми дојде на глава – ми се случи; ми дојде преку
глава – ми досади; с и н.: ми дојде до преку глава; ми дојде до преку
глава – ми досади; с и н.: ми дојде преку глава; ми поминува преку глава – не можам веќе да истрпам, да издржам; ми прелеа преку глава –
многу ми домачне; с и н.: ми дојде преку глава; ми преминува преку
глава – понекогаш не можам да трпам, да издржам; с и н.: ми доаѓа
преку глава; ми се мава главата – ми се врти свеста, губам рамнотежа;
ми се врти во главата – 1. ми се лоши, ме фаќа вртоглавица, несвестица,
губам рамнотежа. 2. не се чувствувам добро, не ми е добро. 3. упорно
мислам на нешто. 4. имам многу грижи, премногу сум зафатен; с и н.: ми
бучи во главата, ми се мати во главата; ми се запали главата – не можам
веќе да истрпам, да издржам; ми се мава главата – ме фаќа вртоглавица,
ми се врти свеста, губам рамнотежа; ми се мати во главата – ме фаќа
вртоглавица, губам рамнотежа; с и н.: ми се врти во главата; ми се ниша
главата – ме фаќа вртоглавица, ми се врти свеста, губам рамнотежа; мирна глава – спокоен живот; мирна да му е главата! – да нема непријатности, проблеми!; мирна му глава – спокоен е; мирна му е главата;
главата му е мирна – нема грижи, проблеми, тешкотии; спокоен е; мисли со глава! – пази што правиш!; мисли со своја глава! – мисли самостојно, без туѓо влијание; самостоен е; мисли со туѓа глава – не мисли
самостојно, трпи туѓо влијание; нема свое мислење (став); несамостоен е;
многу маки тргала оваа глава – многу сум се намачил; мрднат во главата – 1. нетокму во умот, не со сиот ум (не со сите); без ум; будалест;
шут. 2. зашеметен. 3. без ориентација; с и н.: делнат во главата; удрен во
главата; чукнат во главата; мртви глави – оние што изумреле, загинале; с
и н.: мртви души; мртовечка глава (зоол.) – вид пеперуга, Acherontia
atropos; му бучи главата – 1. го боли главата. 2. има проблеми, тешкотии;
му вие пилци на главата – му додева, му досадува, му прави непријатности, го секира, го јадосува; му виси Дамоклов меч над глава – (голема) опасност го застрашува; с и н.: му виси меч над главата; му виси меч
над главата – (голема) опасност го застрашува; му виси на глава – 1. му
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додева, му досадува, му прави непријатности, го секира, го јадосува. 2. го
надгледува, внимава на некого. 3. го застрашува опасност; му виси над
глава – бдее над него; с и н.: му стои над глава; му влегол бумбар во
главата – му се врти некаква лоша мисла во главата која многу го обеспокојува; му влегува в глава – запаметува, сфаќа, разбира; с и н.: му оди в
глава; му влезе во главата – 1. сфати. 2. запамети. 3. му досади; му врви
на главата – му се случува; му врви низ глава; му врви преку глава –
му се случува нешто, доаѓа во искушенија, доживува, поднесува, трпи; с
и н.: му доаѓа на глава; му минува низ глава; му поминува низ глава (нешто); му минува преку глава; му поминува преку глава (нешто); му врие
главата – го обзема гнев, бес; с и н.: му врие ќелот на главата; му ги
спика некому роговите в глава – 1. го победи, го совлада. 2. го стивне
некого. 3. го искомпромитира; му избие нешто од главата некому – 1.
направи некој да остави некоја мисла, намера. 2. престане да мисли на
нешто, заборави; с и н.: му избрише од главата некому нешто; му избрише од главата некому нешто – 1. направи некој да остави некоја мисла,
намера. 2. престане да мисли на нешто, заборави; с и н.: му избие нешто
од главата некому; му гори оган на главата – има големи проблеми, маки,
тешкотии; му доаѓа на глава – му се случува, му станува (обично нешто
лошо); му доаѓа преку глава некому – му досадува, му дојадува, му дотегнува; му дојде во главата – му текне, се сети; му дојде до глава – 1.
го лиши некого од живот. 2. го уништи, го сотре, го упропасти (некого). 3.
му се смачи; му дојде до преку глава – му досади; му дојде на глава – му
стане она што не го сакаше; му се случи обично, нешто лошо, најцрно; с
и н.: му се збие на глава; му дојде преку глава некому – му досади мошне
многу; му дојде ум в глава – се опамети; му донесе срам на глава – го
осрамоти, го посрамоти; му дувне в глава; му дувне во главата – 1. помисли нешто ненадејно и необично. 2. одеднаш реши; му заврие главата
– има големи проблеми; му заврти глава некому – го занесе, го очара
некого; му замине преку глава – му се случи, го помине (тоа нешто); с и
н.: му помине преку глава; му запалува свеќа на главата – му причинува големи проблеми, непријатности; му земе главата ветер (ветар) – почне да прави бесмислени работи; му ѕвекне во главата – му помине низ
главата, му дојде на ум, оддеднаш се сети, му текне; с и н.: му светне во
главата; му иде беља на главата (разг.) – му се случува; му избега од
главата – сосем (го) заборави; с и н.: му излезе од главата; му излета од
главата; му испари од главата; му летне од главата; му штукне од главата;
му излезе некому на врв глава – 1. му досади некому. 2. му преседне
нешто; му излезе од глава(та) – сосем (го) заборави; с и н.: му излета од
главата; му испари од главата; му исчезне од главата; му летне од главата;
му штукне од главата; му излета од главата – сосем (го) заборави; с и н.:
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му излезе од главата; му испари од главата; му исчезне од главата; му летне од главата; му штукне од главата; му испари од главата – с и н.: му
излезе од главата; му излета од главата; му исчезне од главата; му летне од
главата; му штукне од главата; му исчезне од главата – с и н.: му излезе
од главата; му излета од главата; му летне од главата; му штукне од главата; му ја врти главата некому – 1. го одбегнува. 2. му го сменува умот, го
занесува, го залудува, го опчинува, го опчарува; му ја дупне главата –
многу му досади со своето долго зборување и повторување на сè едно
исто; с и н.: му ја пробие главата; му ја прободе главата; му ја заврти
главата некому – 1. го убие. 2. му го смени умот, го занесе, го залуди, го
очара, го опчини некого. 3. го напушти, го остави некого. 4. прекине врска
со некого или нешто; с и н.: му ја сврти главата некому; му ја завртува
главата – 1. го одбегнува. 2. го залудува; го спобудалува; с и н.: му ја замајува главата; му ја замае главата – 1. го одбегне. 2. го залуди; го спобудали; с и н.: му ја заврти главата; му ја замајува главата – 1. го одбегнува. 2. го залудува, го опчарува; го спобудалува; с и н.: му ја завртува главата; му ја запали главата – му создаде големи проблеми, тешкотии, непријатности; му ја земе главата – го лиши од животта. а. го заколе. б. го
убие, го усмрти. 2. го упропасти, го уништи; с и н.: му ја земе главата до
(од) рамена; му ја земе главата до (од) рамена – го лиши од животта. а.
го заколе. б. го убие, го усмрти. 2. го упропасти, го уништи; с и н.: му ја
земе главата; му ја изеде главата – 1. го лиши од живот, го убие. 2. го сотре, го уништи, го упропасти. 3. му создаде големи непријатности, тешкотии, проблеми; му ја измие главата – 1. добро го искара, го искритикува.
2. му го смени мислењето. с и н.: му ја истрие главата; му ја натрие главата; му ја инфицира главата (жарг.) – (по)влијае врз некого негативно; с и
н.: му ја (на)полни главата; му ја истрие главата – добро го искара, го
искритикува; с и н.: му ја измие главата; му ја натрие главата; му ја јаде
главата – му создава големи непријатности, тешкотии, проблеми; му ја
кутне главата – го убие, го усмрти; му ја надуе главата – с и н.: му ја
наполни главата; му ја наполни главата – 1. му го наметне некому своето
мислење, сфаќање, убедување, уверение за нешто или некого. 2. изврши
негативно влијание врз некого; му ја натрие главата – добро го искара,
го искритикува; с и н.: му ја измие главата; му ја истрие главата; му ја
подари главата – се откаже да го убие, му го поштеди животот; му ја
подуе главата – повлијае врз некого негативно; му ја полни главата – 1.
му го сменува мислењето, му го наметнува некому своето мислење
(сфаќање, убедување, уверување) за нешто или некого. 2. влијае негативно врз некого; му ја потпали главата некому – внесе душевен немир,
неспокојство во некого; му ја прекине главата – го усмрти, го убие; му
ја пробива главата – премногу му дава ум, го советува, му додева сове-
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тувајќи го; му ја пробие главата – премногу му даде ум, му здодее советувајќи го; с и н.: му ја дупне главата; му ја прободе главата; му ја пукна
главата; му ја прободе главата – с и н.: му ја дупне главата; му ја пробие
главата; му ја пукна главата; му ја пукна главата – му додеа советувајќи
го; с и н.: му ја дупне главата; му ја пробие главата; му ја прободе главата;
му ја сврти главата некому – 1. го напушти, го остави некого. 2. прекине
врска со некого или нешто. 3. му го смени умот, го занесе, го залуди, го
опчини, го опчара; с и н.: му ја заврти главата некому; му ја скинал главата на татка си (на мајка си) – ист е, по надворешен изглед, на татка си
(на мајка си), личи на татка си (на мајка си); му ја скине главата – 1. го
убие, го усмрти. 2. го сотре, го уништи, го упропаси; му ја смачка главата – го убие, го усмрти; му ја смени главата (жарг.) – повлијае врз некого
негативно; му ја столчи главата – 1. го убие, го усмрти (со толчење). 2.
го упропасти, го уништи (материјално или морално); му ја столчи главата како на змија – 1. жестоко го казни. 2. жестоко го изнатепа. 3. лесно го
уби; с и н.: му ја столчи главата; му ја уцени главата некому – одреди
голема награда за убиството на некого (разбојник и др.); му лежи на глава – товар му е, грижа му е; му лета главата – 1. се занесува, фантазира.
2. уште е зелен; му лета главата в облаци – се занесува, фантазира; му
летаат бумбари во главата – му се вртат некакви лоши мисли во главата
кои го обеспокојуваат; му летне главата – 1. убиен е. 2. загине. 3. сменет
е од функција; с и н.: му отиде главата; му падне главата; му летне од
главата – сосем (го) заборави; с и н.: му излезе од главата; му излета од
главата; му исчезне од главата; му испари од главата; му штукне од главата; му меле главата – размислува; с и н.: му меле умот; му мине низ
глава – му се случи; с и н.: му помине низ глава; му минува низ глава –
му се случува нешто, доаѓа во искушенија, доживува, поднесува, трпи; с
и н.: му врви преку глава; му доаѓа на глава; му минува (поминува) преку
глава; му поминува низ глава; му минува преку глава – с и н.: му врви
низ глава; му врви преку глава; му доаѓа на глава; му минува низ глава; му
поминува преку глава; му настинала главата – 1. настинал. 2. станал
расеан; му носи главата – може многу да пие; с и н.: му поднесува главата; му оди в глава – запаметува, сфаќа, разбира; с и н.: му влегува в глава;
му прима главата; му отиде главата – с и н.: му летне главата; му падне
главата; му падне главата – загине во борба; с и н.: му летне главата; му
отиде главата; му падне на глава – неочекувано се соочи со повеќе тешкотии (непријатности, проблеми), му се случија многу лоши работи; с и
н.: му се истури на глава; му се натрупа на глава; му се собере на глава; му
се струпа на глава; му пати главата – пати; с и н.: му страда главата; му
трга главата; му пика в глава (жарг.) – сосила му дава ум, го советува; му
додева советувајќи го; му побеле главата – 1. остари. 2. многу преживее,
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искуси, намачи се; му поднесува главата – може многу да пие; с и н.: му
носи главата; му помине нешто преку глава – му се случи; му помине
низ главата – му дојде на ум, му текне, се сети; му помине преку главата – преживее, искуси; му поминува низ глава – му се случува нешто,
доживува, поднесува, трпи; с и н.: му врви преку глава; му доаѓа на глава;
му минува преку глава (нешто); му поминува преку глава; му поминува
преку глава – с и н.: му врви преку глава; му доаѓа на глава (нешто); му
минува преку глава; му поминува низ глава; му прелета низ главата –
оддеднаш се сети на нешто, му текне нешто; му премине преку глава –
му се случи, го помине (тоа нешто); с и н.: му замине преку глава; му
прима главата – запаметува, сфаќа, разбира; с и н.: му влегува в глава;
му оди в глава; му прифаќа главата (разг.) – с и н.: му влегува в глава; му
прима главата, му прска главата – 1. има силна главоболка. 2. на голема
мака е, грижи, проблеми, тешкотии, непријатности го мачат; с и н.: му
пука главата; му пука главата – 1. има силна главоболка. 2. преоптоварен
е со грижи, проблеми; с и н.: му прска главата; му се дели главата; му се
цепи главата; му роди главата – измисли, смисли (обично нешто лошо);
му светне во главата – оддеднаш се сети, му текне, му дојде на ум; с и
н.: му ѕвекне во главата; му помине низ главата; му светка во главата –
му текнува, се сеќава по малку; с и н.: му доаѓа на ум; му ѕвекнува во
главата; му поминува низ главата, му се бие од глава(та) – му причинува
некому тешкотии; с и н.: му се разбива од глава; му се врзува в глава
(нешто) – го запаметува; му се вртат мисли во главата – упорно мисли
на нешто; с и н.: му се меткаат мисли во главата; му се мешаат мисли во
главата; му се ројат мисли во главата; му се врти во главата – 1. не му е
добро, не се чувствува добро, му се лоши, го фаќа вртоглавица, несвестица, 2. упорно мисли на нешто, го мачи мисла. 3. не може да се присети. 4.
обземен е од непријатно чувство; с и н.: му се мати во главата; му се метка во главата; му се меша во главата; му се врти главата – 1. губи рамнотежа, стабилност, свест. 2. нестабилен е. 3. упорно мисли на нешто. 4. го
мачи мисла; с и н.: му се врти умот во главата; му се дели главата – 1. има
силна главоболка. 2. грижи, проблеми го мачат. 3. се двоуми, не знае по кој
пат да тргне; с и н.: му прска главата; му пука главата; му се цепи главата;
му се заврте во главата – 1. му се слоши, се зашемети. 2. го обземе мисла; му се заврте главата – 1. му се слоши, се зашемети. 2. силно се изненади, се вчудовиди; му се заврте мушичка во главата – почне постојано
да мисли на исто нешто; му се замае главата – 1. му се слоши; се зашемети. 2. почувствува силна возбуда; му се запали главата – има многу
проблеми, тешкотии; му се збие на глава – му стане, му се случи она што
не го сакаше, му се случи најцрното; с и н.: му дојде на глава; му се истури на глава – неочекувано се соочи со повеќе тешкотии (непријатности,

41

проблеми), му се случија многу лоши работи; с и н.: му се собере на главата; му се струпа на главата; му се истури на главата – падне на нечиј
товар; му се качи на врв глава некому – претера во нешто, досади, додее
некому; му се качи на глава – многу му досади, му додее некому со своето однесување, со своите постапки; с и н.: му седне на глава; му се качува на глава – му досадува, му додева некому со своето однесување, со
своите постапки; с и н.: му седнува на глава; му се клати главата – губи
рамнотежа, стабилност, му се лоши; с и н.: му се мава главата; му се крена косата на главата – се згрозил од ужас; му се крши од глава – му се
случува, го снаоѓа; с и н.: му доаѓа на глава; му се мава главата – губи
рамнотежа, стабилност, му се лоши; с и н.: му се клати главата; му се
ниша главата; му се мавне од глава – 1. мавне се, истави се, замине. 2.
престане да му досадува; му се мае главата – има вртоглавица, не се
чувствува добро; с и н.: му се мати главата; му се меша главата; му се
мрачи главата; му се мати во главата – добива вртоглавица, несветстица,
несвест; му се мати главата – губи рамнотежа, стабилност, му се лоши;
има вртоглавица, не се чувствува добро; с и н.: му се клати главата; му се
мае главата; му се меша главата; му се мрачи главата; му се ниша главата;
му се мели главата – не може да одлучи (да се одлучи); му се метка во
главата – 1. не му е добро, не се чувствува добро, го фаќа вртоглавица,
несвестица, му се лоши. 2. упорно мисли на нешто; с и н.: му се врти во
главата; му се мати во главата; му се меша во главата; му се метка главата – има вртоглавица, несвестица, несвест; с и н.: му се врти главата; му
се меша главата; му се меткаат мисли во главата – упорно мисли на
нешто; с и н.: му се вртат мисли во главата; му се мешаат мисли во главата;
му се ројат мисли во главата; му се меша во главата – 1. не му е добро,
не се чувствува добро, го фаќа вртоглавица, несвестица, му се лоши. 2.
упорно мисли на нешто; с и н.: му се врти во главата; му се метка во главата; му се меша главата – има вртоглавица, несвестица, несвест; с и н.:
му се врти главата; му се метка главата; му се мешаат мисли во главата
– упорно мисли на нешто; с и н.: му се вртат мисли во главата; му се меткаат мисли во главата; му се ројат мисли во главата; му се мота во главата – упорно мисли на нешто; с и н.: му се врти во главата; му се меша во
главата; му се мотаат мисли во главата – упорно мисли на нешто; с и
н.: му се вртат мисли во главата; му се меткаат мисли во главата; му се
мешаат мисли во главата; му се ројат мисли во главата; му се мрачи во
главата – не се чувствува добро, има вртоглавица; с и н.: му се мати во
главата; му се меша во главата; му се темни во главата; му се натрупа на
глава – неочекувано се соочи со повеќе тешкотии (непријатности, проблеми), му се случија многу лоши работи; с и н.: му се истури на глава;
му се собере на глава; му се ниша главата – губи рамнотежа, стабилност,
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му се лоши; с и н.: му се клати главата; му се мава главата и др.; му се
разбива од глава(та) – 1. му се случува, се соочува со повеќе тешкотии.
2. му причинува некому тешкотии; с и н.: му се бие од глава(та); му се
ројат мисли во главата – упорно мисли на нешто; с и н.: му се вртат
мисли во главата; му се мотаат мисли во главата; му се скрши од главата
– му се случи, го снајде; с и н.: му дојде на глава; му се собере на глава
– неочекувано се соочи со повеќе тешкотии (непријатности, проблеми); с
и н.: му се истури на глава; му се натрупа на глава; му се струпа на главата;
му се струпа на глава – неочекувано се соочи со повеќе тешкотии (непријатности, проблеми), му се случија многу лоши работи; с и н.: му се
истури на глава; му падна на глава; му се натрупа на глава; му се собере на
глава; му се темни во главата – не се чувствува добро, има вртоглавица;
с и н.: му се мати во главата; му се меша во главата; му се мрачи во главата;
му се цепи главата – 1. има силна главоболка. 2. на голема мака е, грижи
го мачат, има премногу непријатности, проблеми, тешкотии. 3. се двоуми;
с и н.: му прска главата; му пука главата; му се дели главата; му седи на
глава – 1. му додева, му досадува, му прави непријатности, го секира, го
јадосува. 2. го надгледува, внимава на некого. 3. го застрашува опасност;
с и н.: му виси на (над) глава; му стои на (над) глава; му седне на глава –
многу му досади, му додее некому со своето однесување, постапки; с и н.:
му се качи на глава; му сече главата – 1. правилно расудува. 2. брзо мисли, реагира, му текнува. 3. паметен е; с и н.: му фаќа главата; му стои врз
глава – 1. го застрашува опасност. 2. му додева; с и н.: му стои над глава;
му стои на глава – с и н.: му стои над глава; му стои над глава – 1. му
додева, му досадува, му прави непријатности, го секира, го јадосува, го
нервира, го малтретира. 2. го надгледува, внимава на некого. 3. го застрашува опасност; с и н.: му виси на (над) глава; му седи на (над) глава; му
страда главата – страда; с и н.: му пати главата; му трга главата; му товара на глава нешто – го окривува; му товари на глава нешто – го окриви; му трга главата – трга; с и н.: му пати главата; му страда главата;
му трескоти над глава – многу му досадува, му додева; му трие сол на
главата – постојано му досадува, додева, го измачува, го малтретира; му
удри во главата – 1. (за пијачка) стори некој да биде напиен, пијан, го
опие. 2. (за нешто друго) го направи многу горд; му удри нешто во главата – одеднаш му текна нешто, се присети на нешто; му фали дага во
главата – 1. не е со сите. 2. луд е; с и н.: му фали штица во главата; му
фали штица во главата – многу му фали, не е токму во умот; с и н.: му
фали дага во главата; му фаќа главата – 1. правилно расудува, брзо мисли, му текнува. 2. паметен е; с и н.: му сече главата; му шета по главата
– чувствува неудобност; му штукне од главата – сосем (го) заборави; с и
н.: му избега од главата; му излезе од главата; му излета од главата; му
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испари од главата; му летне од главата; мудра глава – мудрец; мушичка
(бубачка, црв, црвче) му мрда во главата (жарг.) – нешто постојано го
мачи; мушички му шетаат низ главата (жарг.) – 1. го вознемируваат
лоши мисли. 2. не е со сите; своеглав е, налудничав е, каприциозен е; на
глава1 – главечки; на глава2 – на еден по лице (идат толку и толку); с и н.:
од глава; на глава скока – главечки, гологлавечки скока; на животи ми ја
скинаа главата – на животи ме уништија; на луда глава капа не треба
(посл.) – лудиот сам се покажува и др.; на мртва глава узда – премногу
доцна, кога е веќе сè залудно, бесмислено; с и н.: по смрт болест; на сама
глава – 1. своеглаво, тврдоглаво, упорно. 2. самостојно, без ничија помош; с и н.: на своја глава; на своја глава – 1. самоиницијативно. 2. своеглаво, тврдоглаво, упорно. 3. самостојно (мисли), без ничија помош (решава); с и н.: на сама глава; на своја глава човек (дете, жена) – 1. своеглав, тврдоглав, упорен човек, дете, жена. 2. човек (дете, жена) што самостојно мисли, решава. 3. тој (таа, тоа) што е самоиницијативен; на
таква глава таков брич – така и му треба, тоа и го заслужил; с и н.: за
таква глава таков брич; спроти главата и бричот; на твоја глава; на ваша
глава – (во клетва) злото тебе нека те снајде!; нека ве најде злото вас; на
твоја, на наша, на ваша глава (како благослов) – и тебе тоа (добро) да ти
се случи; и нам тоа добро да ни се случи; и вам тоа добро да ви се случи;
наведена глава сабја не ја сече – покорен човек не може да настрада; с
и н.: покорна глава сабја не ја сече; наведнал глава како мисир – многу
се замислил, се загрижил; наведната глава – 1. засрамен човек. 2. сневеселен човек; с и н.: ведната глава; наведната глава сабја не ја сече – покорен човек не може да настрада; с и н.: покорна глава сабја не ја сече;
наведне глава – 1. усрами се. 2. сневесели се; наведнува глава – се покорува, се потчинува, попушта (во нешто); с и н.: преклонува глава; свива
глава; навлече срам на глава – осрамоти (се), посрами (се); навре глава
в торба – се изложи на смртна опасност; с и н.: забие глава в торба; метне
глава в торба; стави глава в торба; над глава му виси – 1. му досадува. 2.
му се заканува опасност; над глава му е – 1. му додева, му досадува, му
прави непријатности, го секира, го јадосува. 2. го надгледува, внимава на
некого. 3. го застрашува опасност; с и н.: му виси на (над) глава; му седи
на (над) глава; му стои на (над) глава; над глава му стои – го контролира;
натема му глава (клетва) – проклет да е; не врти глава – не обраќа внимание; не го боли главата (ирон.) – не го интересира ништо, не се грижи
за тоа, не мисли на ништо, не мисли за тоа; с и н.: глава не го боли; не го
кладе во глава(та) – 1. не обрне внимание на некого. 2. не го запамети; с
и н.: не го стави во главата; не го стави во главата – 1. воопшто не поведе
сметка за некого, не обрне внимание на некого. 2. не го запомни; с и н.: не
го кладе во главата; не дава влакно да му падне од главата – 1. мошне е
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внимателен, способен да се одбрани од какви било напади. 2. извонредно
многу се грижи за некого; не дига глава – 1. многу работи. 2. тешко е
болен; с и н.: не крева глава; не може глава да дигне; не може глава да
крене; не дига глава од работа – многу работи; с и н.: не крева глава од
работа; не знае каде му е главата – 1. презафатен е со работа. 2. има многу грижи, проблеми; с и н.: не знае кај му е главата; не знае ни главата каде
му е; не знае ни главата каде му стои; не знае ни главата кај му е; не знае
ни главата кај му стои; не си ја знае главата; не знае кај му е главата – не
знае што попрвин да фати, има големи обврски, премногу е зафатен; не
знае ни главата каде му е – има големи обврски, премногу е зафатен; не
знае ни главата каде му стои – не знае што попрвин да фати, има големи
обврски, премногу е зафатен; не знае ни главата кај му е – не знае што
попрвин да стори, премногу е зафатен; не знае ни каде му е главата –
сосем е збунет; не знае што попрвин да почне – има големи обврски; не
знае што попрвин да фати – има големи обврски; не играј си со главата! – не ризикувај си го животот!; не им пискаше на глава ни дете ни
коте (посл.) – 1. никој немаше околу нив. 2. немаше кој да ги вознемирува,
да ги обеспокојува; не ја покажува главата – с и н.: не ја покажува главата надвор; не ја покажува главата надвор – не излегува надвор; с и н.:
не ја покажува главата; не вади глава од врата; не вади глава од порта; не
подава глава од врата; не подава глава од порта; не крева глава – 1. многу
работи. 2. тешко е болен; с и н.: не крева глава; не може глава да дигне; не
може глава да крене; не крева глава од работа – многу работи; не ме
боли главата – не мислам на ништо, не се интересирам за никого; не ми
влегува во глава – с и н.: не ми оди во глава; не ми излегува од глава –
не можам да заборавам, постојано мислам на тоа; не ми оди во главата
– не можам да верувам, да разберам, да сфатам некои работи; не може
глава да дигне – 1. многу работи. 2. тешко е болен; с и н.: не крева глава;
не може глава да крене; не може глава да крене – има многу обврски,
презафатен е; не може глава да крене од пусти измет – премногу е зафатен со разни работи; не може да излезе на глава со некого – не може да
се разбере со некого; не може да се фати ни за глава ни за опаш (опашка) – 1. недефиниран е, не знаеш што сака, што мисли, каков е. 2. никако
не му се погодува. 3. тешко се доаѓа до него; с и н.: не се фаќа ни за глава
ни за опаш (опашка); не му влегува в глава; не му влегува во главата
– не сфаќа, не разбира ништо; с и н.: не му оди в глава; не му држи главата – 1. не може да памти. 2. не може да мисли; не му излегува од
глава(та) – постојано мисли на некого или нешто; не му носи главата –
1. не поднесува. 2. не издржува; не му оди в глава; не му оди во главата
– не сфаќа, не разбира ништо; с и н.: не му влегува в глава; не му падна
ни влакно од главата – ништо посебно не му се случи; (не) му сече гла-
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вата (ирон.) – (не) сфаќа, (не) разбира; с и н.: не му фаќа главата; не му
фали ниту влакно од главата; ни влакно не му фали од главата – 1.
ништо не му фали, ништо лошо не му се случило; не му фаќа главата
(ирон.) – (не) сфаќа, (не) разбира; с и н.: не му сече главата; не паднал на
глава – не е толку наивен; не подава глава од врата – не излегува надвор; не подава глава од порта – не излегува надвор; не се држи ни за
глава ни за опаш(ка) – с и н.: не се фаќа ни за глава ни за опаш(ка); не се
излегува на глава – 1. не може да се издржи. 2. ништо не се постигнува;
не се излегува со него на глава – не може човек со него да се разбере, да
се справи; не се фаќа ни за глава ни за опаш(ка) – 1. недефиниран е, не
знаеш што сака, што мисли, каков е. 2. никако не му се погодува. 3. тешко
се доаѓа до него; с и н.: не може да се фати ни за глава ни за опаш (опашка); не се држи ни за глава ни за опаш(ка); не си ја донесе главата – загине; не си ја знае главата – 1. презафатен е со работа. 2. има многу грижи,
проблеми; с и н.: не знае кај му е главата; не знае ни главата каде му е; не
знае ни главата каде му стои; не знае ни главата кај му е; не знае ни главата кај му стои; не си ја избави главата (народ.) – загина; с и н.: не си ја
извлече главата; не си ја спаси главата; не си ја покажува главата – не
излегува надвор; с и н.: не подава глава од врата, не подава глава од порта;
не си ја спаси главата – загине; с и н.: не си ја избави главата; не си ја
извлече главата; не си патиме само од нашите глави – си патиме и од
други; не те боли главата за нас – не се секираш за нас; не шегувај се со
главата! – не доведувај се себеси во животна опасност!; неговата глава
не е за на две нозе – во него нема човештина; с и н.: главата не му е за на
две нозе; нека крши глава – 1. нека оди бестрага, поврага. 2. нека прави
што му е драго, што сака; нека ми е жива главата! – нека сум жив (та за
друго лесно е); нека ми е уѓе (разг.) – така ми треба; нека не те боли за
тоа – не треба да се грижиш за тоа; нека скрши глава по ѓаола – нека
бега, нека оди бестрага (поврага); некому му е над глава – надгледува
некого, го контролира; некому му ја мие главата – му приговора; нема
во главата – не е паметен, не мисли како што треба; с и н.: нема глава;
нема мозок во главата; нема глава – не мисли добро; нема да му фали ни
влакно од главата – нема ништо да му стане, да му се случи; нема мозок
во главата – не е паметен, не мисли како што треба, како што е добро; с
и н: нема глава; нема во главата; нема мушичка (бубачка, црв, црвче) во
главата – нема некоја манија, не е каприциозен, своеглав, налудничав;
нема ни глава ни опаш(ка) – (нешто прави) без секаков ред, збркано;
нема ни глава(та) да го заболи – нема ништо да му биде; нема ништо во
главата – празноглав е, глупав е, не е умен; нема покрив над главата –
нема ништо; нема семки во главата (жарг.) – празноглав е, глупав е, не е
умен; нема сенка над главата – 1. нема кој да го заштити. 2. изложен е на
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проблеми; нема сол во главата – глупав е, не е умен; с и н.: нема ништо
во главата; нема три чисти во главата – 1. нема резон, крајно глупав е. 2.
крајно нечесен е; нема четврта штица во главата – глупав, глуп е, чуден
е; непријателска глава – непријател; нетокму во главата – не со сиот
ум; без ум; будалест; шут; с и н.: делнат во главата; мрднат во главата;
удрен во главата; чукнат во главата; нешто му е кусо во главата – нешто
му недостасува, нешто му фали; ни влакно не му фали од главата –
ништо лошо не му се случило; ни глава го боли ни пет пари дава – сосем ништо не го интересира; ни глава да сврти – ни да погледне, ни внимание да обрне некому; с и н.: ни глава не врти; ни глава не врти – ни
погледнува, ни внимание обраќа некому; с и н.: ни глава да сврти; ни
глава не свртува – ни погледнува, ни внимание обраќа некому; с и н.: ни
глава не врти; ни главата не го заболе – ништо не му се случи; ни главата нема да го заболи – ништо нема да му се случи; ни дојде на глава – ни
се случи, ни се зби; ни за жива глава – никако, во никој случај, по никоја
цена, за ништо на светот; с и н.: за жива глава; ни ја врти главата – нè
одбегнува; ни се качува на глава – ни прави што сака; ножици во главата (жарг.) – автоцензура; носи глава на рамена – жив е; носи туѓа глава
– се наоѓа во смртна опасност; обесен во главата – 1. сневеселен. 2. посрамен; с и н.: со обесена глава; обесил глава – се сневеселил; оган му
гори на глава – има големи грижи, непријатности, проблеми; од вашите
глави си патите – сами сте си виновни за страдањата ваши; од врв глава
до корен – сиот; од врв глава до долу – одгоре додолу, цел, сиот (облечен
и сл.); с и н.: од врв глава до пети; од врв глава до петици; од врв глава до
нозете – 1. сиот, цел. 2. сосем, наполно во секој поглед; с и н.: од врв глава до пети; од врв глава до петици; од глава до петици; од глава до прсти;
од врв глава до пети – с и н.: од врв глава до петици; од врв глава до
петици (до пети) – сиот (облечен, наводенет и сл.); с и н.: од врв глава до
нозете; од врв глава до прсти; од глава до петици; од врв глава до прсти
– 1. одозгора додолу, цел, сиот. 2. речиси целосно, сосем, наполно. 3. во
секој поглед; с и н.: од врв глава до пети; од врв глава до петици; од глава
до петици; од глава до прсти; од глава1 – на еден по лице (идат толку и
толку); с и н.: на глава; од глава2 – напамет, слободно, произволно; усно;
од глава до врв прстите – сиот; с и н.: од глава до прсти и др.; од глава
до нозе(те) – 1. одозгора додолу, цел, сиот. 2. речиси целосно, наполно,
сосем; с и н.: од глава до пети; од глава до прсти; од глава до пети – цел,
сиот, одгоре додолу; с и н.: од глава до нозе; од глава до петици; од глава
до прсти; од глава до петици – 1. одозгора додолу, цел, сиот. 2. речиси
целосно, наполно, сосем; с и н.: од глава до нозе; од глава до пети; од
глава до прсти; од глава до прсти – сиот; с и н.: од глава до врв прстите и
др.; од глава не го брише – не може да го заборави; с и н.: од глава не го
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вади; од глава не го вади – с и н.: од глава не го брише; од главата до
нозете – с и н.: од глава до нозе; од главата до петите – с и н.: од глава до
пети; од главата до петиците – с и н.: од глава до петици; од главата до
прстите – с и н.: од глава до прсти; од главата рибата смрди – од претпоставените произлегуваат сите слабости во работата и сл.; од главата си
патиме – самите (ние) сме си виновни; од главите си патиме – сами сме
си виновни за страдањата наши; с и н.: од нашите глави си патиме; од
главица до петици – 1. одозгора додолу, цел, сиот. 2. речиси целосно,
наполно, сосем; од злоба главата ќе си ја скине – претерано многу е
злобен, злоблив; од инает глава кине – не попушта за ништо на светот;
голем инаетчија е; од многу глава не боли (посл.) – ако, нека има!; од
нашите глави си патиме – сами сме си виновни за страдањата наши; с и
н.:; од главите си патиме; од него не можеш ни главата да си ја почешаш – многу е досаден; од своја глава (прави) – прави како што тој ќе
замисли, како што знае и умее; од своја глава (страда) – од себеси (страда); од тоа глава не боли – од тоа нема штета; оди како без глава (посл.)
– нема ориентација; с и н.: оди како мува без глава; оди како мува без
глава (посл.) – нема ориентација; с и н.: оди како без глава; оди со глава
низ ѕид; оди со главата в ѕид – по секоја цена настојува нешто невозможно да стори; с и н.: оди со главата в ѕид; одмора глава – се одмора, здивнува; с и н.: починува глава; одмори глава – одмори се, здивне; с и н.:
почине глава; орловска глава – орел; грозен човек; отиде сè преку глава
– сè пропадне, сè се уништи, сè се упропасти; очите во главата му влегле
– многу ослабел, пропаднал; очите во главата му играле – 1. било многу
итро, лукаво, снаодливо и сè забележувало. 2. било мошне брзо, живо,
подвижно; очите од главата му истекле – необично многу плакал; очите
од главата му паднаа – мошне многу се посрамил, осрамотил; очите од
главата ќе им ги извади – сè најлошо ќе им направи; паднал на глава
– многу е наивен; падне глава – биде убиен, загине; падне на глава – загуби ум, памет, полуди; паѓа на нечија глава – одговорен е за нешто;
памет в глава! – внимавај што правиш!, вразуми се!; с и н.: ум в глава!;
пензионерска глава – пензионер; планина со глава не може да се сруши – со несоодветни средства целта не се постига; нешто невозможно не
може да стори; с и н.: планина со глава не може да се турка; планина со
глава не може да се турка – нешто невозможно не може да се стори, да
се исполни; с и н.: планина со глава не може да се сруши; планина со
глава не се руши – со несоодветни средства целта не се постига; нешто
невозможно не може да стори; с и н.: планина со глава не се турка; планина со глава не се турка – нешто невозможно не може да се стори, да се
исполни; с и н.: планина со глава не се руши; планина со глава турка –
прави нешто невозможно; плати со глава(та) – загубен е, го загуби живо-
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тот, загине; плаќа со глава(та) – го губи, го загубува животот, загинува;
плукнат во главата на татка си (на мајка си и сл.) – личи на татко му
(на мајка му), ист е како татко му (мајка му); по врага му глава! – нека
оди каде сака!; по глава го бие – 1. го мачи, го малтретира, го уништува,
го упропастува. 2. му се случува; по глава го тепа – 1. го мачи, го малтретира, го сотира, го упропастува. 2. му се случува; по глава го удира – 1. го
мачи, го малтретира, го сотира, го упропастува. 2. му се случува; с и н.: по
глава го бие; по глава го тепа; по глава ме удри – ми се случи; по глава
го чука – 1. го мачи, го малтретира, го сотира, го уништува, го упропастува. 2. му се случува; по своја глава – по своја волја, по своја иницијатива,
без туѓо влијание, самостојно; с и н.: со своја глава; според своја глава; по
цел ден му виси над глава – постојано му додева; поврага му глава –
нека оди до ѓавола, што сака нека прави; с и н.: бестрага му глава; поголема глава, повеќе главоболка – поголема положба, поголема одговорност; с и н.: поголема глава, поголема главоболка; поголема глава, поголема главоболка – поголема положба, поголема одговорност; с и н.: поголема глава, повеќе главоболка; под бела (стара) глава – под старост;
подигне глава – 1. охрабри се. 2. возгордее се. 3. спротивстави се, побуни
се; с и н.: дигне глава; подигнува глава – се охрабрува, се возгордува, се
спротивставува; с и н.: дига глава; покорна глава сабја не ја сече – покорен човек не може да настрада; с и н.: наведната глава сабја не ја сече;
покрене глава – 1. се осмели, се охрабри. 2. спротивстави се, побуни се;
покрив над главата – 1. засолниште, сопствена куќа, стан. 2. заштита,
закрилје; помине преку глава – доживее, поднесе, претрпи; с и н.: истрга преку глава; премине преку глава; постави на глава – постави наопаку, погрешно; с и н.: преврте на глава; стави на глава; поткрене глава –
малку живне, ослободи се (од грижи, сиромаштија и сл.); почине глава
– почине се, здивне; с и н.: одмори глава; починува глава – починува се,
здивнува; с и н.: одмора глава; празна глава – 1. неразумен човек. 2. човек без ум. 3. празноглав човек, празноглавец. 4. глупак; никаков, никаква;
с и н.: шуплива глава; преврти на глава – постави наопаку, погрешно; с
и н.: постави на глава; стави на глава; преклони глава – покори се, потчини се, попушти; с и н.: ведне глава; наведне глава; сведне глава; свие глава;
прекрши глава – се покори; преку глава – мошне многу, премногу; преку глава има – има (пре)многу (работа, пари и сл.); преку глава му е – му
досадило, му дотегнало мошне многу; прелична глава – преубав човек;
преметнува во главата – мисли на нешто; с и н.: врти во главата; врти
низ главата; преметнува низ главата – мисли на нешто; с и н.: врти во
главата; врти низ главата, пресече глава – убие; усмрти, умртви, умре
(некого); пресече многу глави – убие многумина; пресечена глава – ист
е по лика (со друг); с и н.: скината глава; претрга преку глава – премногу
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претрга во животот; с и н.: префрли преку глава; префрли преку глава
– 1. заврши некоја работа. 2. преброди, претрпи, поднесе многу тешки
моменти во животот; приклони глава – покори се, потчини се, попушти;
с и н.: ведне глава; наведне глава; сведне глава; свие глава; проклета глава – проклетник; проклета ти глава! – да се сневидиш, да исчезнеш!, да
те снема!; с и н.: пуста ти глава!; пропаднатиот во вода – удавениот;
пропаднат до глава во долгови – мошне многу е задолжен, банкротиран;
пуста ти глава (клетва) – пуст да станеш!, да се сневидиш!, да те снема!;
с и н.: проклета ти глава!; размрдај ја малку главата! – размисли подобро, подлабоко (што правиш)!; с и н.: удри се малку во главата!; чукни
се малку во главата!; рибата смрди од главата (посл.) – за последиците е
виновен тој што стои на чело; сам на глава – независен, самостоен; сам
на глава мајстор – самостоен, независен мајстор; сам си ја јаде главата
– сам се уништува, се упропастува; сама на глава – самостојна, независна; сведне глава – покори се, потчини се, попушти; с и н.: ведне глава;
наведне глава; преклони глава; приклони глава; свие глава; свитка глава;
светилник сум ти над глава(та) – постојано бдеам над тебе; свие глава
– 1. покори се, потчини се, попушти. 2. посрами се; с и н.: ведне глава;
наведне глава; преклони глава; приклони глава; свитка глава; свитка глава – покори се, потчини се, попушти; с и н.: ведне глава; наведне глава;
преклони глава; приклони глава; свие глава; сврти со главата надолу –
преиначи нешто; свртува со главата надолу – преиначува нешто; своја
глава е – прави како што тој мисли, самостоен е; се бие во глава – бара
излез од тешката ситуација; се бие по глава (по главата) – 1. не знае што
да прави, не знае кој крај да го фати. 2. бара излез од тешката ситуација, се
загрижува. 3. си ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е; с и н.: ја
бие главата; ја бие главата в ѕид; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја
тепа главата од ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја удира главата од ѕид; ја чука главата; ја чука главата од ѕид; се тепа
по глава; се толчи по глава; се удира по глава; се чука по глава; си ја бие
главата; си ја бие главата од ѕид; си ја тепа главата; си ја тепа главата од
ѕид; си ја толчи главата; си ја толчи главата од ѕид; си ја удира главата; си
ја удира главата од ѕид; си ја чука главата; си ја чука главата од ѕид; се
вљуби преку глава – претерано се вљуби; с и н.: се заљуби преку глава;
се грабнал за глава – се вчудовидел, се изненадил многу; с и н.: се фатил
за глава; се драпа по главата – размислува, бара излез од тешката ситуација; се заљуби преку глава – претерано се заљуби; с и н.: се вљуби
преку глава; се коцка со главата – се излага на смртна опасност, не мисли
на својот живот; с и н.: се шегува со главата; си игра со главата; се коцка
со своја глава – се доведува себеси во животна опасност; с и н.: се шегува со своја глава; си игра со своја глава; се тепа по глава – бара излез од

50

тешката ситуација, се загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие главата во
ѕид; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од ѕид; ја толчи
главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја удира главата од ѕид; ја
чука главата; ја чука главата од ѕид; се бие по глава; се толчи по глава; се
удира по глава; се чука по глава; си ја бие главата; си ја бие главата од ѕид;
си ја тепа главата; си ја тепа главата од ѕид; си ја толчи главата; си ја толчи
главата од ѕид; си ја удира главата; си ја удира главата од ѕид; си ја чука
главата; си ја чука главата од ѕид; се толчи по глава – 1. силно се кае за
стореното. 2. упорно бара излез од тешката ситуација. 3. се загрижува; с и
н.: ја бие главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа главата од
ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја удира
главата од ѕид; ја чука главата; ја чука главата од ѕид; се бие по глава; се
тепа по глава; се удира по глава; се чука по глава; си ја бие главата; си ја
бие главата од ѕид; си ја толчи главата; си ја толчи главата од ѕид; си ја
удира главата; си ја удира главата од ѕид; си ја чука главата; си ја чука главата од ѕид; се тркалаат глави – 1. гинат луѓе. 2. се гонат луѓе; се удира
по глава – 1. не знае што да прави, не знае кој крај да го фати. 2. си ги
напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е. 3. бара излез од тешката ситуација; с и н.: ја бие главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата; ја тепа
главата од ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја
удира главата од ѕид; се бие по глава; се тепа по глава; се толчи по глава;
се чука по глава; си ја бие главата; си ја бие главата од ѕид; си ја тепа главата; си ја тепа главата од ѕид; си ја толчи главата; си ја толчи главата од
ѕид; се фати за глава – се изненади многу, се запрепасти, се вчудовиди, се
зачуди; с и н.: се грабнал за глава; се фаќа за глава – силно се изненадува
од нешто неочекувано, се запрепастува, се вчудовидува, се зачудува; се
чука по глава – 1. силно се кае за стореното. 2. не знае кој крај да го фати,
што да прави (од проблеми и сл.). 3. бара излез од тешката ситуација, се
загрижува; с и н.: ја бие главата; ја бие главата од ѕид; ја тепа главата од
ѕид; ја толчи главата; ја толчи главата од ѕид; ја удира главата; ја удира
главата од ѕид; ја чука главата; ја чука главата од ѕид; се бие по глава; се
тепа по глава; се толчи по глава; се удира по глава; си ја бие главата; си ја
бие главата од ѕид; си ја тепа главата; си ја тепа главата од ѕид; си ја толчи
главата; си ја толчи главата од ѕид; си ја удира главата; си ја удира главата
од ѕид; си ја чука главата; си ја чука главата од ѕид; се шегува со своја
глава – 1. не мисли на својот живот, се доведува себеси во животна опасност; с и н.: се коцка со своја глава; си игра со своја глава; сестрина глава
– сестра (ми); сече глава; глава сече – и по цена на животот сè прави за
да успее во нешто; си внимава на главата – се чува, се штити, се заштитува себеси (да не загине, да не умре); с и н.: си ја варди главата; си ја пази
главата; си ја чува главата; си всадил во главата – поверувал во нешто,
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си вообразил; с и н.: си увртува во главата нешто; си всадил себеси во
главата – поверувал во нешто, си вообразил; с и н.: си увртел себеси во
главата; си ги јадат сами главите – сами се уништуваат, се нервираат, се
јадосуваат; си ги наведоа главите – 1. се сневесели(ја). 2. не се
спротиви(ја); послуша(а), се покорија; си го стави прстот на главата – се
подзамисли; с и н.: си го стави прстот на челото; си завртел себеси во
главата – поверувал; с и н.: си увртел себеси во главата; си зеде беља на
глава; си зел беља на главата; си ја зеде бељата на глава (разг.) – си
донесе грижи, си создаде непријатности сам без потреба; си зема беља на
главата (разг.) – без потреба си прави проблеми; си игра со главата – се
излага на смртна опасност, се доведува во животна опасност, не мисли на
својот живот; с и н.: се коцка со главата; се шегува со главата; си игра со
главата – не мисли на својот живот; с и н.: се шегува со главата; си игра
со своја глава – се доведува себеси во животна опасност; с и н.: се коцка
со своја глава; се шегува со своја глава; си излезе сам на глава – сам се
снајде; си ја бие главата – 1. бара излез од тешката ситуација; с и н.: си ја
тепа главата; си ја толчи главата; си ја удира главата; си ја чука главата; си
ја бие главата од ѕид – 1. не знае што да прави, не знае кој крај да го фати,
си ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е. 2. лудо, по цена на
опасност се обидува нешто да постигне. 3. бара излез од тешката ситуација; с и н.: си ја тепа главата од ѕид; си ја удира главата од ѕид; си ја чука
главата од ѕид; си ја бистри главата – полека, полека отрезнува; си ја
варди главата – се штити, се заштитува себеси (да не загине, да не умре);
с и н.: си ја пази главата; си ја чува главата; си ја губи главата – не знае,
не е свесен што прави; с и н.: ја губи главата; ја загубува главата; си ја
донесе главата дома – жив се врати; си ја драпа главата – размислува,
бара излез од тешката ситуација; си ја драпа главата кај што не го јаде
– готово е, свршена е работата, нема што да прави; си ја драска главата
– не мисли, не размислува добро, така како што бара ситуацијата; си ја
држи главата под покрив – на сигурно место се наоѓа; си ја забива главата в песок (жарг.) – се однесува како ништо да не го интересира, божем
ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и н.: си ја крие главата
в песок; си ја пика главата в песок; си ја става главата в песок; си ја тура
главата в песок; си ја загубува главата – не знае, не е свесен што прави;
с и н.: си ја губи главата; си ја ризикува главата; си ја зел бељата на глава
(разг.) – 1. си донел непријатности. 2. си донел несреќа. 3. си донел грижи;
си ја избистри главата – 1. отрезни. 2. одмори се умствено; си ја изеде
главата – 1. сам се уби. 2. сам си нанесе непријатности. 3. пострада, се
уништи, се упропасти; си ја излага главата – си го ризикува животот; с
и н.: си ја изложува главата; си ја изложува главата – си го ризикува животот; с и н.: си ја излага главата; си ја јаде главата – се уништува, се
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упропасува; си ја клава главата в песок – (жарг.) – божем ништо не го
засега, ништо не го интересира, како ништо да не се случува; с и н.: си ја
пика главата в песок; си ја става главата в песок; си ја тура главата в песок;
си ја клава главата в торба – се изложува на опасност, не знае, не е свесен што прави; с и н.: си ја става главата в торба; си ја клава главата на
коцка – се изложува на опасност, не знае, не е свесен што прави; си ја
става главата на коцка; си ја кладе главата в торба – се изложи на опасност; с и н.: си ја стави главата в торба; си ја кладе главата на коцка – се
изложи на опасност; с и н.: си ја стави главата на коцка; си ја крие главата в песок (жарг.) – се однесува како ништо да не го интересира, божем
ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и н.: си ја пика главата
в песок; си ја става главата в песок; си ја тура главата в песок; си ја крши
главата – мисли, размислува; с и н.: си ја бие главата; си ја тепа главата;
си ја толчи главата; си ја удира главата; си ја чука главата; си ја наведе
(наведне) главата – 1. не се спротиви, спротивстави, послуша, се покори.
2. се сневесели, се онерасположи; си ја носи главата в торба – се изложува на опасност, не знае, не е свесен што прави; си ја пази главата – се
пази, се штити, се заштитува себеси (да не загине, да не умре); с и н.: си ја
варди главата; си ја чува главата; си ја пика главата в песок (жарг.) – божем ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и н.: си ја крие
главата в песок; си ја става главата в песок; си ја тура главата в песок; си
ја пика главата в песок како ној (жарг.) – се однесува како ништо да не
го интересира, божем ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и
н.: ја става главата в песок како ној; ја тура главата в песок како ној; си ја
пика главата каде што не ѝ е местото – во сè се меша; си ја пика главата каде што не ја збира – непотребно се меша во туѓи работи; си ја пикне главата в торба – се најде во непријатна, тешка, безизлезна ситуација;
си ја посипува главата – неосновано се самокритикува; с и н.: си ја потура главата; си ја посипува главата со пепел – без причина се обвинува
себеси, презема одговорност врз себеси; с и н.: си ја потура главата со
пепел; си ја потура главата – без причина се обвинува себеси; с и н.: си
ја потура главата со пепел; си ја потура главата со пепел – презема одговорност врз себеси; с и н.: си ја посипува главата со пепел; си ја проветри
главата – 1. одмори се умствено. 2. отрезни; с и н.: си ја избистри главата;
си ја проветрува главата – 1. се одморува умствено. 2. отрезнува; с и н.:
си ја бистри главата; си ја пука главата – 1. размислува, се мачи да најде
излез од некоја тешка ситуација. 2. постојано го мачи една мисла; с и н.:
си ја цепи главата; си ја ризикува главата – се изложува на ризик (на
опасност), не знае, не е свесен што прави; с и н.: си ја губи главата; си ја
загубува главата; си ја скрши главата – отиде бестрага (поврага), замине
некаде без да се знае каде, избега; с и н.: скрши глава; си ја спаси глава-
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та – остане жив; си ја става главата в песок (жарг.) – с и н.: си ја крие
главата в песок; си ја пика главата в песок; си ја тура главата в песок; си ја
става главата в песок како ној (жарг.) – се однесува како ништо да не го
интересира, божем ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и
н.: ја става главата в песок како ној; ја тура главата в песок како ној; си ја
става главата в торба – се изложува на опасност, не знае, не е свесен што
прави; с и н.: си ја клава главата в торба; си ја става главата на коцка; си ја
тура главата в торба; си ја тура главата на коцка; си ја става главата на
коцка – се изложува на опасност, не знае, не е свесен што прави; с и н.: си
ја става главата в торба; си ја стави главата в торба – мошне ризикува;
се изложи на големи опасности; си ја стави главата на коцка – се прежали; ризикува; си ја тепа главата – 1. лудо, по цена на опасност се обидува нешто да постигне. 2. не знае што да прави, не знае кој крај да го
фати, си ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е; с и н.: си ја крши
главата; си ја толчи главата; си ја треска главата; си ја удира главата; си ја
чука главата; си ја тепа главата од ѕид – 1. не знае што да прави, кој крај
да го фати, си ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е. 2. лудо, по
цена на опасност се обидува нешто да постигне; с и н: си ја бие главата од
ѕид; си ја толчи главата од ѕид; си ја удира главата од ѕид; си ја чука главата од ѕид; си ја толчи главата – добро се замислува; с и н.: си ја крши
главата; си ја тепа главата; си ја треска главата; си ја удира главата; си ја
чука главата; си ја толчи главата од ѕид – с и н.: си ја бие главата од ѕид;
си ја крши главата од ѕид; си ја тепа главата од ѕид; си ја треска главата од
ѕид; си ја удира главата од ѕид; си ја чука главата од ѕид; си ја треска главата – не знае што да прави, се мачи, си ги напрегнува мислите итн.; с и
н.: си ја бие главата; си ја крши главата; си ја тепа главата; си ја толчи
главата; си ја удира главата; си ја чука главата; си ја треска главата од ѕид
– 1. не знае кој крај да го фати, се мачи, со проблеми е. 2. лудо се обидува
нешто да постигне; с и н.: си ја бие главата од ѕид; си ја крши главата од
ѕид; си ја тепа главата од ѕид; си ја толчи главата од ѕид; си ја удира главата од ѕид; си ја чука главата од ѕид; си ја треска главата од камен – 1. си
ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е. 2. по цена на опасност се
обидува нешто да постигне; си ја треска главата одземи – добро се замислува, многу се замислува; с и н.: си ја удира главата одземи; си ја чука
главата одземи итн.; си ја тресне главата од ѕид – добро се замисли,
многу се замисли; с и н.: си ја удри главата од ѕид; си ја чукне главата од
ѕид; си ја тресне главата од камен – добро се замисли, многу се замисли;
с и н.: си ја удри главата од камен; си ја чукне главата од камен; си ја тресне главата одземи – добро се замисли, многу се замисли; с и н.: си ја
удри главата одземи; си ја чукне главата одземи; си ја тура главата в песок (жарг.) – се однесува како ништо да не се случува; с и н.: си ја крие
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главата в песок; си ја пика главата в песок; си ја става главата в песок; си
ја тура главата в песок како ној (жарг.) – се однесува како ништо да не
го интересира, божем ништо не го засега, како ништо да не се случува; с и
н.: си ја крие главата в песок како ној; си ја пика главата в песок како ној;
си ја става главата в песок како ној; си ја тура главата в торба – се изложува на голема опасност; си ја тура главата на коцка – се изложува на
голема опасност; си ја тури главата во торба – се изложи на голем ризик;
се прежали; си ја удира главата – 1. не знае што да прави, кој крај да го
фати, мисли, се мачи, со проблеми е. 2. лудо, по цена на опасност се обидува нешто да постигне; с и н.: си ја бие главата; си ја тепа главата; си ја
толчи главата; си ја чука главата; си ја удира главата од ѕид – 1. не знае
кој крај да го фати, се мачи, во мисла е. 2. лудо се обидува нешто да постигне; с и н.: си ја бие главата од ѕид; си ја тепа главата од ѕид; си ја
толчи главата од ѕид; си ја чука главата од ѕид; си ја удира главата од
камен – 1. не знае што да прави, не знае кој крај да го фати, си ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е. 2. лудо, по цена на опасност се
обидува нешто да постигне; с и н.: си ја бие главата од камен; си ја крши
главата од камен; си ја тепа главата од камен; си ја толчи главата од камен;
си ја чука главата од камен; си ја удира главата одземи – 1. не знае што
да прави, не знае кој крај да го фати, си ги напрегнува мислите, се мачи, со
проблеми е. 2. лудо, по цена на опасност се обидува нешто да постигне. 3.
силно се кае за стореното; с и н.: си ја бие главата одземи; си ја крши главата одземи; си ја тепа главата одземи; си ја толчи главата одземи; си ја
чука главата одземи; си ја удри главата од ѕид – добро се замисли, многу
се замисли; с и н.: си ја тресне главата од ѕид; си ја чукне главата од ѕид;
си ја удри главата од камен – се замисли добро, многу се замисли; с и
н.: си ја тресне главата од камен; си ја чукне главата од камен; си ја удри
главата одземи – 1. се замисли добро, многу се замисли. 2. силно се покае
за стореното; с и н.: си ја удри главата од камен; си ја тресне главата одземи; си ја чукне главата одземи; си ја цепи главата – 1. размислува, се
мачи да најде излез од некоја тешка ситуација. 1. постојано го мачи една
мисла; с и н.: си ја пука главата; си ја чеша главата – размислува, бара
излез од тешката ситуација, се загрижува; си ја чешка главата – размислува по малку, одвреме-навреме бара излез од тешката ситуација; си ја
чува главата – се чува, се штити, се заштитува себеси (да не загине, да не
умре); с и н.: си внимава на главата; си ја варди главата; си ја пази главата;
си ја чука главата – 1. не знае кој крај да го фати. 2. си ги напрегнува
мислите, мисли, се грижи; се мачи, со проблеми е. 3. бара излез од тешката ситуација, се загрижува. 4. лудо, по цена на опасност се обидува нешто
да постигне. 5. силно се кае за стореното; с и н.: си ја бие главата; си ја
тепа главата; си ја толчи главата; си ја удира главата; си ја чука главата
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од ѕид – 1. не знае што да прави, мисли, се мачи, со проблеми е, бара излез
од тешката ситуација. 2. лудо, по цена на опасност се обидува нешто да
постигне. 3. силно се кае за стореното; с и н.: си ја бие главата од ѕид; си
ја тепа главата од ѕид; си ја толчи главата од ѕид; си ја удира главата од ѕид;
си ја чука главата од камен – 1. не знае што да прави, не знае кој крај да
го фати, си ги напрегнува мислите, се мачи, со проблеми е. 2. лудо се обидува нешто да постигне. 3. силно се кае за стореното; с и н.: си ја бие
главата од камен; си ја крши главата од камен; си ја тепа главата од камен;
си ја толчи главата од камен; си ја удира главата од камен; си ја чукне
главата од ѕид – се замисли добро; с и н.: си ја тресне главата од ѕид; си
ја удри главата од ѕид; си ја чукне главата од камен – се замисли добро;
с и н.: си ја чукне главата од ѕид; си ја чукне главата одземи; си ја чукне
главата одземи – се замисли добро; с и н.: си ја чукне главата од камен;
си ја штити главата – се штити, се заштитува себеси; с и н.: си ја варди
главата; си ја пази главата; си ја чува главата; си патиме од главите – сами
сме си виновни за страдањата наши; си патиме од главите, но не само од
нашите, ами и од главите на други – не сме само ние виновни за нашите
страдања; си прави против главата – сам се става во незгодна ситуација;
с и н.: си работи против главата; си стори против својата глава – сам се
стави во опасна ситуација; си прави спроти главата – сам се става во
незгодна ситуација; с и н.: си прави против главата; си работи против
главата; си стори против својата глава; си работи против главата – сам
се става во незгодна ситуација; с и н.: си прави против главата; си работи
спроти главата – сам се става во незгодна ситуација; с и н.: си прави
спроти главата; си се бие по глава (разг.) – с и н.: си ја бие главата; си се
тепа по глава – бара излез од тешката ситуација; с и н.: си ја тепа главата;
си се удира по глава (разг.) – бара излез од тешката ситуација; с и н.: си
ја удира главата; си се чука по глава (разг.) – с и н.: си ја чука главата; си
седи со главата меѓу уши – на ништо не мисли, ништо не слуша; си скрши глава – си замине, се изгуби, го снема; си стави беља на главата –
сам се стави во незгодна, незавидна положба; си стави четири очи во
главата – почне да бидува внимателен, да внимава; си увртел во главата
– поверувал во нешто, си вообразил; с и н.: си всадил во главата; си увртел себеси во главата – поверувал во нешто, си вообразил; с и н.: си
всадил себеси во главата; скината глава – ист е по лика (со друг); с и н.:
пресечена глава; скине глава некому – умртви, убие, умре (некого); скрши глава – замине некаде, без да се знае каде; бестрага (поврага) отиде,
избега; скрши глава! – бегај! да те нема! скрши му главата! – остави го,
што сака нека прави!; скрши си ја главата! – изгуби се! оди си што поскоро! да не те видам повеќе!; со газ и глава – сиот; со глава – сам лично;
с и н.: со глава и брада; со глава ѕид не се бутка – 1. што било да прави на
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таков начин не може да ја исполни својата намера. 2. не можеш да оствариш ништо без соодветни средства; с и н.: со глава ѕид не се пробива; со
глава ѕид не се руши; со глава ѕид не се пробива – 1. нешто невозможно
не може да се стори. 2. не можеш да оствариш ништо без соодветни средства; с и н.: со глава ѕид не се бутка; со глава ѕид не се руши; со глава ѕид
не се разбива – 1. нешто невозможно не може да се стори. 2. без соодветни средства ништо не можеш да оствариш; с и н.: со глава ѕид не се пробива; со глава ѕид не се руши; со глава ѕид не се турка; со глава ѕид не се
урива; со глава ѕид не се руши – 1. без соодветни средства ништо не се
постига. 2. невозможното не може да се стори возможно; с и н.: со глава
ѕид не се бутка; со глава ѕид не се пробива; со глава ѕид не се турка; со
глава ѕид не се урива; со глава ѕид не се турка – нешто што е невозможно
не може да стане возможно; с и н.: со глава ѕид не се пробива; со глава ѕид
не се руши; со глава ѕид не се урива; со глава ѕид не се урива – што и да
направи не може да ја оствари својата намера; с и н.: со глава ѕид не се
пробива; со глава ѕид не се руши; со глава ѕид не се турка; со глава ѕид
пробива – 1. мошне е упорен во својата намера. 2. сè прави да ја постигне
замислената цел, нешто невозможно да стори возможно; с и н.: со глава
ѕид руши; со глава ѕид турка; со глава ѕид урива; со глава ѕид разбива –
мошне е упорен во она што го наумил; с и н.: со глава ѕид пробива; со
глава ѕид руши; со глава ѕид турка; со глава ѕид урива; со глава ѕид руши
– сè прави невозможното да го направи возможно; с и н.: со глава ѕид
пробива; со глава ѕид турка; со глава ѕид урива; со глава ѕид турка – сè
прави да ја постигне замислената цел; с и н.: со глава ѕид пробива; со глава ѕид разбива; со глава ѕид руши; со глава ѕид урива; со глава ѕид урива
– 1. мошне е упорен во својата намера. 2. сè прави да ја постигне замислената цел. 3. се наоѓа пред несовладлива препрека; с и н.: со глава ѕид
пробива; со глава ѕид разбива; со глава ѕид руши; со глава ѕид турка; со
глава и брада – сам лично; с и н.: со глава; со глава низ ѕид (не се оди)
– 1. со несоодветни средства не се постига ништо, не е можно да се стори
нешто. 2. невозможно е тоа да се стори; со глава планина не може да се
сруши – нешто невозможно не може да стори; с и н.: со глава планина не
може да се турка; со глава планина не може да се турка – нешто невозможно не може да се стори, да се исполни; с и н.: со глава планина не
може да се сруши; со глава планина турка – прави нешто невозможно;
со несоодветни средства целта не се постига; со глава сака да турне ѕид
– сосила сака да направи нешто што е невозможно; залудно се напрега,
наоѓајќи се пред несовладлива пречка; со главата е во облаци – фантазира, се занесува; со главата е во облаци, а со нозете на земја – голем
фантазер е, многу се занесува; со главата моја ти се таксувам (разг.) –
животот ти го веќавам; со главата надолу тргнало – ништо не оди како
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што треба; со главата удолу – ничкум; со гола глава – гологлаво; без
ништо; со дигната глава – дигноглаво, гордо, горделиво, напернато, отмено, надуено; с и н.: со исправена глава; со крената глава; со наперната
глава; со инка му се тура в глава – постојано му се повторува една иста
работа; со исправена глава – горделиво, напернато; с и н.: со дигната
глава; со крената глава; со наперната глава; со крената глава – горделиво,
гордо, напернато, отмено, надуено; с и н.: со дигната глава; со исправена
глава; со наперната глава; со наведена глава – 1. засрамено, посрамено.
2. покорно. 3. покорен (човек). 3. незадоволен. 4. сневеселен. 5. посрамен,
засрамен; со наведната глава (изврши, слуша) – покорно (изврши, слуша); со наперната глава – напернато, горделиво, гордо, надуено, отмено;
с и н.: со дигната галава; со исправена глава; со крената глава; со обесена
глава – 1. сневеселен. 2. незадоволен. 3. посрамен; с и н.: обесен во главата; со посрамена глава – посрамен; со свој камен по глава – 1. сам
себеси си прави лошо. 2. со твоето добро ти прави лошо; со своја глава
– по своја иницијатива, без туѓо влијание, самостојно; с и н.: по своја глава; според своја глава; собери си го паметот во главата! – мисли што
правиш и како постапуваш!; с и н.: збери си го умот во главата!; собери си
го умот во главата!; собери си го умот во главата! – внимавај што правиш, како се однесуваш!; освести се!; с и н.: збери си го умот во главата!;
собери си го паметот во главата!; сосем не го кладе во главата – воопшто
не поведе сметка, не обрна внимание (на некого); спаси глава – с и н.:
спаси жива глава; спаси цела глава; спаси читава глава; спаси жива глава
– 1. остане жив. 2. успее да избегне неверојатно тешка ситуација; с и н.:
спаси глава; спаси цела глава; спаси читава глава; спаси цела глава – с и
н.: спаси глава; спаси жива глава; спаси читава глава; спаси читава глава
– с и н.: спаси глава; спаси жива глава; спаси цела глава; спасува глава – с
и н.: спасува жива глава; спасува цела глава; спасува читава глава; спасува
жива глава – 1. останува жив. 2. успева да избегне неверојатно тешка
ситуација; с и н.: спасува глава; спасува цела глава; спасува читава глава;
спасува цела глава – с и н.: спасува глава; спасува жива глава; спасува
читава глава; спасува читава глава – с и н.: спасува глава; спасува жива
глава; спасува цела глава; според главата и чалмата – така и му треба,
тоа и го заслужил; с и н.: каква глава, таков брич; каква глава, таква чалма;
според своја глава – по своја волја, по своја иницијатива, без туѓо влијание, самостојно; с и н.: по своја глава; со своја глава; спроти глава му е
– спроти смртта му е, ќе го најде лошо; спроти главата и бричот – така
му треба, така и му треба, тоа и го заслужил; с и н.: за таква глава таков
брич; на таква глава таков брич; срам му закачи на главата – го осрамоти; с и н.: срам му стави на главата, срам му тури на главата; срам му
стави на главата – го засрами, го посрами, го осрамоти; с и н.: срам му
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закачи на главата; срам му тури на главата; срам му тури на глава – го
посрами; с и н.: срам му закачи на главата; срам му стави на глава; српска
глава – Србин; става венец на глава (некому) – венчава (некого); става
во главата – запаметува; с и н.: клава во главата; става прст на глава –
се подзамислува; стави глава во зобница (жарг.) – се изложи на смртна
опасност; се прежали; стави глава в (во) торба – се прежали; изложи
живот на опасност, изложи се на смртна опасност; с и н.: забие глава во
торба; метне глава во торба; фрли глава во торба; стави на глава – стави
наопаку, погрешно; с и н.: постави на глава; преврти на глава; стави срам
на глава – осрамоти, посрамоти; стави црв во главата – предизвика немир, направи некој да се загрижи; с и н.: метне црв во главата; фрли црв
во главата; стара му е главата – остарел, се ишутил; сука конци во главата – добро размислува; с и н.: ги држи конците во главата; така му вели
главата – така го прави тоа; с и н.: така му сече главата; така му диктира
главата (жарг.) – така го прави тоа; с и н.: така му вели главата; така му
иде во главата; така му сече главата; така му иде во главата – така го
прави тоа; с и н.: така му вели главата; така му сече главата; така му сече
главата – така го прави тоа; с и н.: така му вели главата; така му иде во
главата; тапан му стане главата – 1. не може веќе ништо да прима, да
слуша, да сфаќа. 2. се разнебити од многу слушање; таткова глава – татко; тврда глава – 1. тврдоглав човек. 2. човек што тешко сфаќа; тепа
глава – мисли; с и н.: крши глава; толчи глава; тепаат глави – се расправаат; с и н.: кршат глави; тепај си ја главата! – мисли!, размислувај! тоа
е твој проблем!; с и н.: удирај си ја главата! чукај си ја главата!; тешка
глава – 1. човек кој тешко разбира, кој не сфаќа; тап човек. 2. тврдоглав
човек; тешко му влегува во главата – тешко разбира, сфаќа; (тие се)
глава до глава – (тие се) блиски, интимни еден со друг; тилот може да си
го види само пресечена глава (ирон.) – никогаш тоа не може да се случи;
тоа не ми излегува од глава – сè на тоа мислам; тоа ќе му ја скине главата – тоа ќе го уништи, ќе го упропасти, ќе го сотре; толчи глава – мисли; толчи си ја главата! – прави сам што знаеш и умееш!; мачи се сам,
тргај!; трговски глави – трговци; тресне со глава(та) во ѕид – се најде
пред несовладлива пречка; с и н.: бапне со глава(та) во ѕид; удри со
глава(та) во ѕид; трештен в глава; трештен во главата – 1. нетокму во
умот, не со сиот ум (со сите); без ум; будалест; шут. 2. зашеметен. 3. без
ориентација; с и н.: делнат во главата; мрднат во главата; удрен во главата;
чукнат во главата; трње му вари на главата (жарг.) – многу го мачи; с и
н.: трње му врши на главата; трње му сади на глава; трње му врши на
главата (жарг.) – многу му досадува, го малтретира, го мачи, го измачува;
трње му сади на глава (жарг.) – многу му досадува, постојано го малтретира, го мачи, го измачува; трпки му полазија по главата – сети не-
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пријатно чувство; тура в глава – 1. запаметува, запамтува. 2. сфаќа, разбира; тури в глава (нешто) – запамети, запамти; тури срам на глава –
осрамоти, посрамоти, засрами; турка со глава низ ѕид – 1. со несоодветни средства не се постига ништо. 2. не е можно да се стори нешто, невозможно е тоа да се стори; турска глава – Турчин; турски глави – Турци;
ќе ви ги сечам главите – (при закана) ќе ве убијам; ќе го удри по глава
– ќе му се случи; ќе ја побара главата на некого – 1. ќе побара оставка
на некого. 2. ќе го убие; ќе летаат глави – ќе паднат жртви, ќе пострада
некој; с и н.: ќе паѓаат глави; ќе му врви преку глава – ќе му се случува;
с и н.: ќе му минува преку глава; ќе му поминува преку глава (нешто); ќе
му ја отсече главата – ќе го убие безмилосно, свирепо (при закана); ќе
му ја отсече главата како на врапче – ќе го убие многу лесно (при закана); ќе му ја отсече главата како на пиле – ќе го убие многу лесно (при
закана); ќе му ја потпали главата – ќе му внесе душевен немир; ќе му ја
скине главата – ќе го убие безмилосно, свирепо (при закана); ќе му ја
скине главата како на врапче – ќе го убие многу лесно (при закана); ќе
му ја скине главата како на пиле – ќе го убие многу лесно (при закана);
ќе му ја скрши главата – ќе го убие безмилосно, свирепо (при закана);
ќе му ја смачка главата – ќе го убие безмилосно, свирепо (при закана);
ќе му ја смачка главата како на змија – ќе го убие безмилосно, свирепо
(при закана); ќе му отиде главата – ќе загине; с и н.: ќе му падне главата;
ќе му падне главата – ќе загине; с и н.: ќе му отиде главата; ќе му прсне
главата – 1. го мачи силна главоболка. 2. на голема мака е, преоптоварен
е со проблеми, тешкотии, непријатности; с и н.: ќе му пукне главата; ќе му
се раздели главата; ќе му се распрска главата; ќе му се расцепи главата; ќе
му пукне главата – 1. има силна главоболка. 2. на голема мака е, го мачат
грижи, непријатности, проблеми, тешкотии; с и н.: ќе му прсне главата; ќе
му се раздели главата; ќе му се распрска главата; ќе му се расцепи главата;
ќе му се раздели главата – 1. има силна главоболка. 2. на голема мака е;
с и н.: ќе му прсне главата; ќе му пукне главата; ќе му се распрска главата;
ќе му се расцепи главата; ќе му се распрска главата – 1. чувствува силна
главоболка. 2. го мачат грижи, проблеми, тешкотии; го следат непријатности; с и н.: ќе му прсне главата; ќе му пукне главата; ќе му се раздели
главата; ќе му се расцепи главата; ќе му се распука главата – с и н.: ќе му
се расцепи главата; ќе му се расцепи главата – 1. има силна главоболка.
2. на голема мака е, грижи го мачат, преоптоварен е со непријатности,
проблеми, тешкотии; с и н.: ќе му прсне главата; ќе му пукне главата; ќе
му се раздели главата; ќе му се распрска главата; ќе нè боли главата – ќе
имаме проблеми; ќе ни пати главата – ќе патиме; с и н.: ќе ни страда
главата; ќе ни трга главата; ќе ни страда главата – ќе страдаме; с и н.: ќе
ни пати главата; ќе ни трга главата; ќе ни трга главата – ќе тргаме; с и н.:
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ќе ни пати главата; ќе ни страда главата; ќе паѓаат глави – ќе има жртви,
ќе гинат луѓе, ќе пострадаaт некои; с и н.: ќе летаат глави; ќе плати со
главата – 1. ќе загине. 2. ќе пострада; ќе се прекрши преку мојата глава
– последиците ќе ги поднесам јас; ќе си го види тилот – никогаш тоа не
може да се случи; ќе си го види тилот кога ќе си ја пресече главата
(ирон.) – никогаш тоа не може да се случи; ќе си одат со наведнати глави
– ќе си одат засрамени, посрамени, осрамени; ќе ти виси главата – ќе
бидеш обесен; ќе ти ја скинам главата како на врапче – ќе те уништам
многу лесно (при закана); удира ѕид со глава – се наоѓа пред несовладлива пречка, нерешлив проблем; удира со глава в ѕид; удира со главата во
ѕид – сосила сака да направи нешто што е невозможно, залудно се труди,
се напрега наоѓајќи се пред несовладлива пречка; удира со глава од ѕид
– залудно се напрега да совлада несовладлива пречка; сосила сака да направи нешто што е невозможно; удирај си ја главата! – мисли!, размислувај! тоа е твој проблем!; с и н.: тепај си ја главата! чукај си ја главата!;
удрен в глава; удрен во глава; удрен во главата – 1. не со сиот ум (не со
сите); (што е) без ум; будалест, малоумен; трштен, чакнат. 2. зашеметен. 3.
без ориентација; с и н.: делнат во главата; мрднат во главата; чукнат во
главата; удрен е во главата – 1. не е со сиот ум (со сите); без ум е; будалест е; шут е. 2. зашеметен е. 3. без ориентација е; с и н.: делнат е во главата; мрднат е во главата; чукнат е во главата; удри по грб, по глава –
страшно (го) тепал; удри по очи, по глава – страшно (го) тепал; удри се
малку во главата! – размисли подобро, подлабоко (што правиш!); вразуми се (веќе еднаш)!; с и н.: чукни се малку во главата!; удри со глава(та)
во ѕид – се најде пред несовладлива пречка; с и н.: бапне со глава(та) во
ѕид; тресне со глава(та) во ѕид; удри, удри по глава – страшно го тепал;
улава глава – улавец, улавко; ум в глава! – внимавај што правиш!, вразуми се!; с и н.: ум во главата; памет в глава!; ум в глава не му остане – се
обезуми, се избезуми; ум в глава нема – не знае што да прави; ум во
глава не (ми) остана – се обезумив, се избезумив. полудев; ум во главата! – биди умен и мудар!; мисли добро!; внимавај како се однесуваш, како
постапуваш!; с и н.: ум в глава! памет в глава!; умна глава – умен човек;
умот во главата не му дојде – не се опамети; умот во главата не му иде
(не му доаѓа) – не се опаметува; умот му го дотера в глава – го опамети,
го вразуми; умот од главата му излезе – полуде; умот од глава(та) ќе му
излезе – ќе се спобудали, ќе се споулави, ќе полуди, ќе се помери; усвитени глави (жарг.) – занесени луѓе; фантасти, фантазери; учена глава –
учен човек; ерудит; учи, учи, глава бучи (посл.) – иако многу учи, ништо
не сфаќа; уште ја носи главата – уште живее; уште му врие во главата
– уште не узреал; уште што ќе ми врви преку глава? – уште што ќе ми
се случува, уште колку ќе патам, ќе страдам, ќе трпам?; фрли глава в
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торба (жарг.) – изложи живот на опасност; с и н.: метне глава в торба;
стави глава в торба; тури глава в торба; фрли го на глава – ќе застане на
нозе – многу извештен, способен, снаодлив човек; фрли црв во главата
– предизвика немир, направи некој да се загрижи; с и н.: метне црв во
главата; стави црв во главата; уште што имало да ѝ врви на пустата
глава – уште му се случувало; цепат глави – 1. мислат, размислуваат. 2.
се расправаат; с и н.: дробат глави; кршат глави; ломат глави; толчат глави; црв му лази во главата (жарг.) – нешто постојано го мачи; с и н.: црвец му лази во главата; црвец му лази во главата (жарг.) – нешто силно
го вознемирува, постојано го мачи; с и н.: црв му лази (му шета) во главата; црногорска глава – Црногорец; честита глава! – (за жена) нека ви е
со среќа фризурата!; чакнат в глава; чакнат во главата (разг.) – с и н.:
чукнат в глава; чукнат во главата; честита глава! – нека ви е со среќа
фризурата! (за жена); чука (бие, трeска, удира и сл.) глава од ѕид – бара
решение; с и н.: чука (бие, трeска, удира и сл.) глава во ѕид; чукај си ја
главата! – 1. мисли, размислувај! 2. што знаеш прави, твој проблем е што
ќе правиш, како ќе се снаоѓаш!; с и н.: биј си ја главата!; трeскај си ја главата!; удирај си ја главата!; чукнат в глава; чукнат во главата – 1. нетокму во умот, не со сиот ум (со сите); без ум; будалест; шут. 2. зашеметен.
3. без ориентација; с и н.: делнат во главата; мрднат во главата; трештен во
главата; удрен во главата; чукни се малку по главата! – размисли подобро, подлабоко (што правиш)!; с и н.: удри се малку во главата!; шиник
глава – мошне голема глава; што е пишано на глава не оди на камен –
требало да се случи, така било судено; што ли му се врти во главата? –
којзнае што мисли?; што му се врти во главата? – што мисли?, што планира?; што не му врвело низ глава – на сенешто мислел; што те боли
толку главата? – што се вознемируваш толку?; шуплива глава – неразумен човек, човек без ум; празноглав човек, празноглавец; с и н.: празна
глава.
III. лејка прен. глава: дури му стои лејката (ирон.) – дури е
жив; тиква прен. глава: му ја полни тиквата – влијае врз некого негативно; тимба прен. глава: го тресне по тимбата – мошне силно го
удри; му се заврти тимбата – му се слоши; тимбата не му фаќа –
тешко сфаќа; итн., и мн., мн. други.
На крајот можеме само да констатираме дека сите овие изрази
што ги посочивме, како во народниот така и во литературниот јазик,
пленуваат со својата честота, инвентивност, убавина и мудрост.
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Поделбата на лингвостилистиката по јазични нивоа обично не
го опфаќа и нивото на графичките единици (писмото). Меѓутоа, некои лингвостилистичари сметаат дека и графичките, заедно со интерпункциските знаци, може да бидат носители на одредена стилистичка
вредност на текстот, па затоа во спектарот на лингвостилистичките
дисциплини треба да се вклучи и графостилистиката. Графостилистиката е „стилистичка дисциплина која ги попишува / пишува / вреднува екстралингвистичките стилистички интензификатори остварени на
планот на ортографијата на текстот вклучувајќи ја особено интерпункцијата“ (Pranjić 1985: 224). Графостилистиката ги проучува стилогените постапки и стилогените средства на графички план, а единицата
на таквото стилистичко засилување е графостилемата. Меѓу таквите
постапки се вбројуваат специфичниот графички начин на почнување
на текстот, пишуваето на големата и малата буква, нагласувањето на важните делови од текстот, присуството, односно отсуството на илустрации, употреба на интерпункциските знаци таму каде што природно не
се очекува, како и визуелната организација на еден текст во форма
нетипична за прозата.
„Во свеста на читателот графичката организација на текстот
фигурира како еден вид стандард или графичка норма, така што секое
отстапување од неа индицира нешто невообичаено, некое отстапување
и афективно засилување. Исто така, познато е дека постои одредена
зависност помеѓу графичкиот знак и акустичката реализација, па во
некои стилистички трудови се внесуваат и термини кои го соединуваат
графичкиот и фонемскиот аспект, како на пр. графофонема“ (Čarkić
1995: 221). Традицијата на пишаниот текст, посебно книжевниот, знае
за голем број постапки на афективно нагласување со помош на графичките средства. Тие постапки во некои стилистички номенклатури
се нарекуваат фигури на писмото.
Отстапките на планот на графичката организација на прозниот
текст произлегуваат од разни ситуации во говорниот чин како на ликовите така и на раскажувачот во текстот. Промената на емотивната состојба на еден лик, прекините во искажувањето, неможноста при говорот да се изнајде соодветниот збор или израз, конфликтните ситуации
помеѓу ликовите, доведуваат до тоа авторот да изнајде посебни начини
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за пореално прикажување на таквата ситуација преку посебен избор на
графички или интерпункциски знаци.
Во овој труд специфичните начини на организација на прозниот
текст ќе бидат претставени преку анализа на примери од ексцерпираниот материјал од прозните дела на неколку македонски автори: Петре
М. Андреевски, Венко Андоновски, Јадранка Владова, Славко Јаневски, Драги Михајловски, Гоце Смилевски, Сашо Тасевски и Влада Урошевиќ. Отстапувањето од нормите за графичка организација на еден
литературен текст и авторовата интенција за стилистичко маркирање
на графемите и интерпункциските знаци е со една единствена цел – да
се засили изразноста, очудувањето, да се предизвика вниманието на
реципиентот на тој уметнички текст.

И СТИЛИСТИЧКАТА ФУНКЦИЈА НА ГРАФИЧКИТЕ
ЕДИНИЦИ
Курзивно писмо и задебелување на графемите. Најчестите
графостилеми се врзуваат за графемата. Формата на графемата, нејзиното истакнување со одредени постапки (курзив, задебелување и сл.),
повторувањето или изместувањето на редот во зборовите и сл. по правило означуваат стилско засилување. Отстапувањето од вообичаената
норма на пишување преку употребата на курзивно писмо е во функција
на укажување на посебни психолошки моменти, за потенцирање на одредени поими во дискурсот кои ликот или нараторот ги смета за важни
во неговото искажување:
(1) „Тоа е затоа што тие се подготвуваат за секоја точка како никој да нема никогаш да ја види, и од таму доаѓа и совршенството на тие
точки кога се изведуваат пред публика, односно стремежот кон апсолутот. Ние, луѓето, покажуваме сè само кога знаеме дека никој не нè гледа; од таму доаѓа филозофијата на студената страст, на помиреноста
со светот без очи, и слепата судбина, сратегија која редовно вродува со
невиден, чудесен плод кај публиката“ (ВА: Папокот на светот, 262).
(2) „Чувствувам сè поголема и поголема болка во градите, и таа
болка ме тера да ги затворам очите, таа болка или свесноста дека со очи
не можам да го видам она што треба да го видам или можеби стравот
од смртта ме натера да се загледам во темнината на очните капаци,
и од таа темнина ми изнурнува споменот на денот кога бев екскомунициран, исто така како и сега, бев со болка во градите, но тоа беше
поинаква болка...“ (ГС: Разговор со Спиноза, 154).
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Наративната постапка на еден автор честопати подразбира и
навраќање кон минати настани, односно реминисценциите, спомените
на ликот или раскажувачот. Тоа се раскажувачки сегменти во кои се
вметнуваат сеќавања, а тие се најчесто обележани со курзивно писмо:
„Ја крева запалената глава и гледа дека облаците веќе се делат
и небото се одврзува, се прочистува. На небото се враќа божјиот мир,
а на Алексо уште врне дождот. Никако да тивне. Мисли дека секаде
преврнало и дека само уште на него врне. Му се нафрла ко квачка, му
скока в лице и сè повеќе му ги натежнува алиштата. И тогаш единствено што му паѓа на памет е Огнен Кежаровски. Па тој секогаш испраните алишта си ги суши вака, на себеси.
Ами, оние намети на откатени костени што се истркалале по
сенчестите падинки, небаре стадо полжави излазани на пасење. Па,
лешниците и буклинките со боја на планосано човечко лице! Ох, тие
подврзани торбиња со бел леб! На Алексо Жешков му остануваше само
да ги стегне меѓу забите и нивната јатка да му се истркала на јазикот.
Боже, колкава радост си вообразуваше тогаш дека и без вистински леб
може да се руча богато!
Дали дека многу изгладнет сите овие јадења му поминуваа низ
главата?! Да не може умот оттаму да го крене. Си ги мисли Алексо и
со очите и со устата, а устата, сепак, му се полни само со дожд“ (ПА:
Последните селани, 215–216).
И нагласувањето на графичките знаци со задебелување во книжевниот текст може да дејствува ефектно, стилистички да го маркира
исказот. Лексемата или именската група обележана со задебелување
укажува на авторовата интенција вниманието да се насочи токму кон
тој дел од исказот, таму да се бара суштината на пораката:
(1) Со тоа, ако не се декларирате како народен уметник вие
автоматски станувате болшевик и марксист, а штом сте тоа, вие
немате духовен свет, не ја сакате татковината (ВА: Папокот на светот, 272).
(2) ...те погледнала во румените образи, во кошулата без вратоврска, ветва кошула, со студена вода во студентски дом испрана,
ама неиспеглана, и свртувајќи се, рекла: „Л., излези, те бара некој колега од село” (ВА: Вештица, 299).
Употреба на голема почетна буква. Во наративната постапка
на еден автор формата на графичкиот знак, неговото истакнување со
одредени постапки по правило означува стилистичко засилување. По-

68

себно графостилистичко средство претставува големата почетна буква
кај општите именки, придавки, заменки или заменки кои се пишуваат
со мала почетна буква. Пишувањето на општите именки со голема почетна буква во уметничколитературните дела може да изразува однос
на пиетет (на пр. Љубов, Патриотизам, Слобода) или да ѝ се придаде
нагласена улога на јазичната единица во контекстот во кој се употребува. На овој начин лексичката единица добива ново значење и нова
вредност. Општите именки напишани со голема почетна буква добиваат својство на сопствена именка, статус на лично име:
А обратно треба да биде кај оној што учи, оти цел живот
учи, иако е Учител (ВА: Азбука за непослушните, 9); Сето она што
потоа се случувало може да го раскаже само Младоженецот... (ВА:
Квартот на лиричарите, 12); Сите слушнаа, но никој не виде освен
Татко и јас (ВА: Фрески и гротески, 13); Таму лежеше мртвото тело
на Ученикот (ВА: Фрески и гротески, 40); ...стројот наскоро се најде
пред куќата на Библиотекарот (ВА: Квартот на лиричарите, 123);
...со пивата в раце, седеа Пивце и Цариникот од Табановце (ДМ: Триполската капија, 137); Човештвото повеќепати не успеало да ги препознае своите Светлоносци (ВА: Фрески и гротески, 177); Помиреност и очај, како на онаа друга слика – на која беа Мајка и Дете, само
што помиреноста сега беше полна ужас... (ГС: Сестрата на Зигмунд
Фројд, 302). Оти време е да ја отворам Вратата и да го пречекорам
Прагот. Нема потреба да отворам нова, замислена, на Ѕидот (ВА:
Вештица, 437).
Именките може да добијат и именка како определба, напишана
со голема буква:
... наведната над насолзениот, темен двор до
врвот на Дрвото – Камбарија викав... (ЈВ: Воден знак, 12); ... па подзамижано ја препознавам Мама Анета (ЈВ: Скарбо во мојот двор,
47); ... ја врти главата кон вратата на која допрва треба да стапи
Мајстор Мути (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 83).
Во некои контексти името на ликот или предметот е претставено со именска група со развиена определба која почнува со голема
буква. Развиената именска определба попрецизно го опишува ликот
или предметот, а експресивноста во текстот се зголемува:
Отец Кирил трчаше по Оној Кој заминуваше (ВА: Фрески и
гротески, 63); Тој се враќа во вселената кај Бога во Големата и Една
куќа на огнот (ВА: Фрески и гротески, 177); ... седеа во големите,
испреплетени корења на Дрвото на ноќта (ВУ: Мојата роднина Емилија, 193).
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И апстрактните именки во некои искажувања може да бидат
употребени со голема почетна буква. Целта на раскажувачот или ликот
е да се конкретизира и потенцира важноста на искажаниот апстрактен
поим во целата фраза, да се истакне визуелно дека нараторот или ликот
говорат за нешто возвишено, битно за моменталната говорна ситуација:
Погледнато преку атрибутот на Протегањето модусите се
тела, погледнато преку атрибутот на Мислењето модусите се идеи
(ГС: Разговор со Спиноза, 31); И нема сегашност, оти се случило веќе
сè во првиот ден од Битието... (ВА: Азбука за непослушните, 57); Измамницата Надеж, и самата зла, го освојува светот... (СЈ: Ковчег,
10); Зазјапани, со прекршени вратови, подзамижани ќе го здогледаме
во Височините како одраз и на сопствениот Подвиг (ЈВ: Воден знак,
85); ... за злосторите што на сите точки на земјата ја спречуваат апсолутната победа на Љубовта (ЈВ: Воден знак, 91); Полека сфаќаше
на каква тешка и смислена казна го осуди судбината: тој најбогохулно
посегна кон Едното, кон Целото, кон Вистината, кон Бога, кон Апсолутното, кон Сознанието (ВА: Фрески и гротески, 146); Потполна
бесмисла доколку времето е една самоуништувачка категорија која се
стреми кон Ништост (ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 301).
Во наведените примери авторот ги идеализира љубовта, надежта, подвигот, постоењето, мислењето, како најголеми потенцијали на
човековото постоење. Тоа е претворање на апстрактните поими во конкретни симболи на животот. Оттука е и употребата на големата буква
при нивното пишување.
Во некои наративни секвенции авторите ги пишуваат именките со една или повеќе придавски определби со голема буква, а на тој
начин даваат појасна и попрецизна слика на конкретниот поим што се
идеализира:
Со движење на главата го одбележувам Тајниот број и станувам толку бучно... (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 4); Ги задржувам со
трепките и низ блескави иглички го гледам Скарбо во темната сенка
на Големото Дрво (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 5); Со замижано очи го
мирисаат Семирскиот дожд и се вслушуваат... (ЈВ: Воден знак, 83);
Спокоен, негрижлив – не го допира ништо освен Големиот лет (ЈВ:
Воден знак, 85); Стиснатите очи олеснително ги кревам по сеќавањето за Стара Мајка (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 90).
Придавски определби со голема буква може да добијат и апстрактните именки за потенцирање на значењето во исказот:
Согледувајќи ја грешноста на својот избор, таа сета своја љубов
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ја пренесе врз децата залипано солзејќи врз книгите преполни со тешкотии кои ја попречиле Вечната, Големата, Вистинската љубов... (ЈВ:
Скарбо во мојот двор, 45); Големата љубов ми се случи во напредните
фази од мојот Сеопфатен план за тоа како ќе станам добра... (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 93); ... а вистината само во големи души се населува,
оти Велика е и Една (ВА: Азбука за непослушните, 100); ... го читав неговото неиспратено писмо за пријателот на кој му кажува за Најдолгото
патување... Некој сака да ги избрише патоказите што водат кон точките на Големата Вистина (ВУ: Дива лига, 402).
Придавката може да стои сама употребена со голема буква, без
да појаснува некој именски збор, а на овој начин дејствува како лично
име во текстот, кое е добиено како резултат на некоја психофизичка
карактеристика на ликот:
Така беше и тогаш, кога Убавиот, како живописан, слезен од
фреска, стоеше пред нас... (ВА: Азбука за непослушните, 12); Кога ја
донесоа Починатата тој со безгласни солзи му се придружи на болното редење... (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 43); Конечно, Едноокиот реши
да ја каже Вистината (ВА: Фрески и гротески, 61); Туку друго ми
беше зборот? Да бе, за Влакнестиот (СТ: Пеперутка, 97); И, побрз
од молња, падна пред нозете на Мрачниот... (ВА: Фрески и гротески,
111); ... најпрвин ќе го прилепеа белото чудо врз лицата на Тажните...
(ВА: Фрески и гротески, 122); И таа е моја сестра, заврши Брадестиот покажувајќи на Дебелата (ВА: Квартот на лиричарите, 137);
Можеби човекот е само сон на сенката, а сенката е сè, рече Црвенокосата (ВА: Вештица, 162); Сега истото тоа топче лежеше во
одвратната, валкана дланка на Високиот (ВА: Вештица, 179).
Некои именки, заменки, прилози, сврзници или именски групи во прозните текстови се целосно напишани со големи букви. Овде
станува збор за интенцијата на авторот за уште понагласена употреба
на соодветната лексема, за нејзината важност во контекстот, нејзиното
суперлативно значење – означување на најдоброто, најважното во одредено подрачје или категорија:
Бледникаво се караме бидејќи јас не признавам ништо во себе
освен волјата на сопственото ЈАС (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 17);
...велат меко и нејасно, отсечно и јасно, јасно – НЕ (ЈВ: Воден знак,
18); Глетка што секојдневните обиди – да се приближам, да стасам ТАМУ, ја престориле во најголемо таинство... (ЈВ: Скарбо во
мојот двор, 22); Без ВЕРБА и ПРЕПУШТАЊЕ нема добар живот,
нема здравје, нема успех во работата, нема добар секс, нема задоволен клиент, нема ништо (СТ: Пеперутка, 43); Единствената ВЕРА
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на Западот е МЕРА, а единствената МЕРА на Истокот е ВЕРА –
резонираше амерот (СТ: Пеперутка, 44); Јадат, спијат, свршуваат
некакви училишта, водат љубов, пак јадат, добиваат деца и мислат
ја исполнуваат најсветата мисија. Никогаш не прашуваат ЗОШТО
(ЈВ: Скарбо во мојот двор, 55); Отвора уста и вика: Прељубнице! ЈАС
сум јас! ЈАС сум јас; тој не е јас (ВА: Фрески и гротески, 202).
Процесуалната лексика која го претставува дејството, акцијата
на ликовите, претставена со големи букви носи семантика на важност,
неопходност на дејството што се одвива или е веќе завршено:
Со распукнат глас ми рече дека пред помалку од 22 години како
бебе, цврсто сум го држел нејзиниот прст гледајќи ја со очи кои ЗНАЕЛЕ (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 33); И кој тебе те прашува дали ти
САКАШ да се жениш? Кој мене ме прашал дали САКАМ да се родам?
Кој ги прашал оние кутри луѓе пред вратата дали САКААТ да го казнуваат довчерашниот почитуван сосед и прекрасен човек – господинот
Лирски (ВА: Квартот на лиричарите, 42); МОЛЧИМЕ. Има меѓу нас
некои стари зборови, насмевки што како подарок сме си ги давале...
(ЈВ: Воден знак, 61); Затоа, Маче, НЕ ШПЕКУЛИРАЈ! Писателот
е мртов, да живее Зоро (ВА: Вештица, 87); Само ти троши пари на
тие гнасотии... ИЗЛЕГУВАЈ ВЕЌЕ ЕДНАШ (ЈВ: Воден знак, 67); ЈА
ВИДОА од прозорецот на вагонот затоплената, жолта вкочанетост
на полето (ВУ: Ноќниот пајтон, 196).
Заклучокот од некоја говорна ситуација или употребата на некои сентенции или општи констатации во текстот може да бидат графички претставени со големи букви:
Сабајлево се осеќам како истрошена дозна од кармин и многу се мразам кога ќе се разбудам со ваква шугава мисла во главата...
БЕЗ СЕКОЈ СЕ МОЖЕ (СТ: Пеперутка, 11); Тоа го тврдеше и дедо
му, кој во животот немаше прочитано ништо, освен една крилатица
напишана на еден ѕид во затворот на Голи Оток, која недвосмислено потврдуваше дека: НЕРЕДОТ РАСТЕ СО ТЕКОТ НА ВРЕМЕТО,
ЗАШТО ВРЕМЕТО ГО МЕРИМЕ ВО НАСОКА ВО КОЈА НЕРЕДОТ
РАСТЕ (СТ: Угурсуз, 61–62); Таа крв ја разбуди црната крв на исплашените соседи по третпат за да заклучат – ЛУД Е И НИКОМУ
ДОСЕГА НЕ МУ ДОНЕЛ ДОБРО... (СЈ: Месечар, 90); Во огромниот
шуплив рог на БИ, Е и ЌЕ Е не е определена јасна врвица за секого (СЈ:
Ковчег, 125–126).
Некои автори со големи букви ги пишуваат маргиналиите пред
почетокот на расказот или романот. Со нив авторот го дава апстрактот
или објаснувањето на настаните што следуваат или начинот на создавањето на својата книга:
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И ВИЕ ШТО САМО ЌЕ ЧУЕТЕ СПОМНУВАЈТЕ МЕ И ПРОСТЕТЕ ОТИ ПИШУВАМ НОЌЕ, ЗАВИТКАН ВО ЌЕБЕ, ВО СОПЧЕТО
ОД СТАНОТ ВО ЧАИР, А ЗИМА Е, И ПОСТОЈАНО МИ ДУВА НИЗ
ЦЕПУТКИТЕ ОД СКОПСКА ЦРНА ПРАВО ВО СИНУСИТЕ И НИ
БЕЛА НИ ЦРНА МНОГУ ЧЕСТО НЕ РАСПОЗНАВАМ А УШИТЕ МИ
СЕ ТАПАН И МИ СЕ ВРТИ ВО ГЛАВАТА И МИ ИДИ ДА СКОКНАМ
ОД ШЕСТИОВ КАТ ПАРАМПАРЧОСАН ОД ПРОСТАЧКИТЕ УДАРИ
НА КЛАВИШИТЕ И БРМЧЕЊЕТО НА КОЛИТЕ НА МНОГУБРОЈНИТЕ ЧИРАШИ ШТО БЕССОНИ КРСТАРАТ ДОЛУ ПО УЛИЦИТЕ (ДМ:
Скок со стап).
Скратување на зборовите. Скратувањето на зборовите во еден
дискурс (посебно сведувањето на сопствените именки на една буква
или на иницијалите) може да означува постапка на практичност на авторот при именувањето на нeкоја табу-појава, предмет или личност, но
може да носи и одреден погрден, ирониски или саркастичен набој на
авторот:
О има определен термин кога медитира (ЈВ: Скарбо во мојот
двор, 17); Си заминал еден ден по празникот на Г. (ЈВ: Скарбо во мојот
двор, 32); Замисли „Ч“, набрзо после тоа пророштво умре и покрај
тоа што го сакав (СТ: Пеперутка, 51); ... кажуваше дека одоздола
напишаното име Вортик М... јан е златар (ЈВ: Скарбо во мојот двор,
65); Мојот расеан пријател Д! Потпрен до билетарницата, го плаќал
билетот за претставата... (ЈВ: Воден знак, 97); За глупава мисла
се сметаше онаа со која З-ски се фалеше дека ќе создаде машина за
стврднување на магла (СЈ: Зад тајната врата, 108); Седевме една ноемвриска вечер полна магла во станот на хирургот С. Т. (ВУ: Лов на
еднорози, 122); Беше веќе темно кога Георги С. дојде пак до познатиот двор (ВУ: Ноќниот пајтон, 160); Н. С. Ја праша дали нешто не е в
ред (ВУ: Ноќниот пајтон, 192).
Во некои контексти авторот дава објаснување во текстот зошто
е скратено личното име:
Безделникот Р. Р. (Рино или Рашко Робев сеедно) откри во себе
неверојатна моќ: наслушуваше туѓи мисли (СЈ: Зад тајната врата,
43); Значи, таман сакав да се препуштам на нафаката и да исчезнам
од овој мал, одбивно зацементиран свет, кога на вратата се појави К.
Не, нема никаква врска со оној К. на Кафка! Едноставно сите го викаа
К. што беше кратенка од името Крсте што најверојатно (не знам,
не сум проверил) стоеше во неговто крштениче! „Влези К!“ му реков
(ДМ: Раскази од шести кат, 413).
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Освен личните имиња, во прозниот текст може да се најдат и
скратувања на одредени топоними:
... му купи сендвичи на станицата во С. (ЈВ: Скарбо во мојот
двор, 37); Лесен, неврзан дијалог, каков многу често на своите патувања за М. природно умееше /дури!/ да започне со сопатниците (ЈВ:
Скарбо во мојот двор, 37); Можеби може да се гледа, без страв, овој
документарец од сочуваните обичаи на поминатиот живот на селото Д. (ЈВ: Воен знак, 48); Трендафил Новевски, некогашниот окружен
судија во Н. (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 52).
Развлечено пишување на буквите. Развлеченото пишување на
зборовите, односно растојанието помеѓу буквите е во функција на истакнувањето на авторовата мисла, на интензивирањето на ситуацијата
или доживувањето:
А таа медитација... Тоа е нешто што не поднесува врева. Кај
неа нема ништо за д р у г и т е, во неа си с а м (ЈВ: Скарбо во мојот
двор, 17); ...заради неговото гласно и здодевно читање на секакви ротациски вести о д з а д р у ж н и о т ж и в о т (СЈ: Село зад седумте јасени, 28–29); Вегетираат, а горешто сакаат да б и д а т, што
подолго да ги и м а (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 51); ... онде кај што
мртвите порамноправно ја делат земјата отколку што умеат живите помеѓу себе и помеѓу с в о и т е мртовци... (СЈ: Ковчег, 67); Најверојатно се работи за р а з л и ч н и книги кај различни луѓе (ЈВ: Воден
знак, 103); ... секој што ќе дојдеше од негде беше од Н е г д е... (СЈ:
Село зад седуте јасени, 105); Ако се споулавам, а тоа може да ми се
случи, (творечката епидемија се шири и ги заразува дури и курсевите
за описменување), ќе напишам: несреќата почнала уште во времето
на Онисима: е д е н А р а п–Е в р е и н–Е р м е н е ц н и п р а в и д е
ц а, д а с и п о м о г н е м е и н и е м а л к у м е ѓ у с е б н о (СЈ: Село
зад седумте јасени, 168).
Развлеченото пишување на зборовите може да биде претставено и со цртичка. Ваквиот начин на графичко претставување на зборовите може да биде сигнал за желбата на ликот да потенцира одреден
поим од неговото искажување или, пак, сложената емотивна состојба
на ликот кој зборува, која го попречува при течното изразување на мислата. На овој начин е уште позасилена функцијата на потенцираниот
збор или реченица:
Сигурна сум. С-и-г-у- р-н-а (ЈВ: Воден знак, 11); – Иш, скитачи... Же-е-ната у-ште не с-се оладила, а вие по пр-р-о-зор-р-ците...
(СЈ: Улица, 12); Смо-лар, пулсираше под белите превивки. Смо-лар, со
стопеност под папокот (СЈ: Месечар, 24); – Ед-на, две, три... седум...
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девет... де-сет... два-на-есет, тринаесет, че-ти-ри-наесет... Доста
е! По седум на секоја рака (СЈ: Улица, 37); – Ако, земи. Кавалер сум
јас. Слушаш – ка-ва-лер... (СЈ: Кловнови и луѓе, 39); А-с-и-с-т-е-н-т-е
(ДМ: Скок со стап, 40); Каков доктор да завери? Невро-пси-хи-јатар? Оној за живци (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 86); ... забележа дека
буквите им припаѓаат на некакви познати зборови; некои веќе можеше и да ги насети: „л-л-л-л-у-ѓ-е-т-т-о с-с-л-у-ж-а-т д-а т-т-те з-а-а-д-е-в-в-в-а-а-т” (ВА: Квартот на лиричарите, 124); Слушај
ваму. Ти-не-си-ри-ба. Ти си сту-дент по ме-ди-ци-на. Плус си реп-резен-та-ти-вец. Пли-вач-ка. Се- ви-каш Јо-ва-на (ВА: Вештица, 156).
Освен растојание помеѓу буквите во зборот, може да има и растојание помеѓу зборовите, повторно во функција на онеобичувањето на
изразот, на насочувањето на вниманието на читателот кон содржината
што ја носат потенцираните лексеми во исказот:
... неговиот гениј кој ќе умее нашата несоодветна облека и однесувањето во овој кадар да ги скрие со рез по кој – во своите чевли,
само нагрнати со палтата ќе ги гледаме неговите
води
води
води
води
води
води
води
(ЈВ: Воден знак, 90).
Специфични начини и форми на организација на прозниот
текст. Вообичаената форма на организацијата на прозниот текст е во
вид на слободни реченици, меѓутоа кај некои автори има отстапување
од оваа форма, со цел да се предизвика вниманието на читателот, да се
изврши онеобичување на прозниот израз. Кај некои автори прозната
мисла е визуелно претставена во вид на стих, со што исказната реченица интонациски градира и добива стилистички интензитет:
Не се фати за срце; затоа не му притрчаа – знаеја оти ќе си
проживее и по многуте повици без значење за неговото сфаќање
машки истапил
кукавички отстапил
со едната нога е в гроб, со другата стои на нива, под него лежи
празен простор на минатото
гроб ќе му стане омеѓената неродица
кога ќе умре ќе има своја нива
малодушен старец
стар и прекален борец...
Збунетата олабавеност на оние зад масата го ослободи од
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сопствена стега собирот да се размрдува и да пишти или да реве многугласно дали задругарите ќе бидат ослободени од данокот
колкава ќе е окуќнината по глава
ќе добиваат ли повеќе шајак за облека од приватниците
ќе станат ли членови на Партијата, на власта, на задружната управа или на некое околиско раководство... (СЈ: Село зад седумте
јасени, 140).
Организацијата на прозниот текст во графичка форма карактеристична за прозата ја менува својата првобитна порака и добива нов
ритам.
Одделни структури и содржини во стилот на еден автор може да
носат некакви влијанија од нашата средновековна литература, особено
јазикот на житијата, летописите или поединечни делови од Библијата.
Тоа значи дека изгледот на текстот може да се употреби како средство
за експресија на минатото. Така, во прозното пишување на Венко Андоновски во некои сегменти подредувањето на лексичките единици е
во форма на библискиот модел на пишување:
1. А кога наближи десеттиот час
од ноќта, Ефтимиј ги ослободи
дванаесетте и им рече: „Одете и
одморете се.“
2. И сите станаа и заминаа, само
еден, по име Михаил, остана и
рече: „Учителу, не сум изморен и
сакам да ти помогнам.“
3. А тој мислеше дека Ефтимиј
го сака многу, оти раката брза
му беше и најубави слова од сите
ученици сочинуваше: а Ефтимиј го
сакаше оти ученикот не му беше
ни оддалеку рамен, та љубовта на
учителот кон ученикот не беше
мачна;
4. Но Ефтимиј рече: „Оди. Го
слушна зборот: зборот мој е заповед за сите; за тебе еднакво.
Оној што ја слуша заповедт-

та моја, со светлината ќе оди,
додека оној што не ја слуша, во
темнина ќе падне, ноќе, па ќе се
сплетка и ќе го изгуби патот,
оти патиштата на непослушноста како конци се смрсуваат.“
5. И тој човек, Михаил, си замина.
6. А сосем инаква намерата му
беше кога му кажа на оној човек
да си оди и да го остави сам; оти
тој ноќе не спиеше, туку ги проверуваше словата на учениците, за
да види да не го испреварил дента некој и да не го надминал во
вештината.
7. И кога ќе најдеше таков, ја
превртуваше мастилницата врз
сочинението негово, па изутрина го накажуваше и го исмеваше

76

беното;
9. Но го виде Господ тоа, па се
сожали над оној човек што се викаше Михаил, и рече: „Ајде да му
помогнам, оти тој со мене оди; ни
пред мене, ни зад мене“ (ВА: Азбука за непослушните,19–20).
Во уметничката литература постојат примери на употребата на
јазикот на начин како во ликовната уметност, така што текстот или еден
негов сегмент од текстот се организираат јазично во однапред замислена
форма (на пр. некој предмет, суштество итн.). „Во тие случаи зборовите ја
чуваат својата граматичка и семантичка вредност, меѓутоа на нив само се
додава ликовната вредност. Визуелниот прозен текст оди чекор понатаму:
тој станува визуелно дело или дело за гледање, а акцентот се става на графичката форма на прозниот текст“ (Vuković 2000: 89).
Исказите на нараторот и дијалошкиот говор граматички и правописно треба да бидат одделени меѓу себе во еден дискурс. Меѓутоа,
кај некои писатели тие се наоѓаат во еден контекст, повторно со намерата на авторот да се предизвика онеобичувањето:
Треска. Како и пред тоа сега, кога се гледа пред нејзината врата,
ноќта е сина и во неа сè е несигурно и нестварно како во детски цртежи.
Сè, и Марија – танка, восочна, со огромни криво насадени очи. Зошто
отиде со друг? се чу. Со друг? ја чу. Грешиш, Никола. Таа од мене отиде
со друг, со тебе, и тој место Марија го виде богословот. Оче Симеоне,
се изненади. Ти ме обвинуваш? Безобличното лице на отец Симеон не одговори. Неговите волчи заби не се гледаа. Оче Симеоне, се прибра. Како
дојдов во твојот стан? Се наежи. Гласот на отец Симеон биеше без прекин. Ти не дојде кај мене, Никола. Јас дојдов кај тебе. (СЈ: Две Марии, 118).
Графичка ономатопеја. Од останатите графостилеми внимание заслужуваат т.н. графички ономатопеи кои се употребуваат со цел
визуелно да го доловат звукот:
Едно парче од граната или од куршум, фиу, фиу, иди, ме бара
мене. Данг, само направи и нешто ми потече по ногавица (ПА: Пиреј,
101); Од кај мочуриштето се слушаа ноќни птици. И-ууу! – се чудеа
утки или бувови (СЈ: Село зад седумте јасени, 171); Гинат луѓе. Копаш
и – бам! Ќе те снема (ВУ: Дива лига, 382); Му останала некоја експлозија во главата, што се вели, и само да му трашти: вау, вау, бау, бау,
да му прави (ПА: Небеска Тимјановна, 387).
Графичките ономатопеи почесто ги употребуваат авторите на
стрипови, но не се ретки и во книжевноуметничкиот текст.
како неуреден, со грди зборови, недостојни сосем.
8. И виде Ефтимиј дека словата
на оној човек се поубави од неговите, та се разгневи многу, и не
го сакаше веќе, оти не се љуби во
страв, а љубовта не се бои од љу-
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II УПОТРЕБАТА НА ИНТЕРПУНКЦИСКИТЕ ЗНАЦИ
КАКО СТИЛИСТИЧКИ СРЕДСТВА
Во графостилистичка смисла посебна важност има отстапувањето во доменот на интерпункцијата, така што таа престанува
да функционира како граматичка или логичка, туку добива улога на
стилистичка интерпункција. Во уметничколитературниот текст стилистичката интерпункција понекогаш игра пресудна улога и може да
биде главен носител на емоциите и стилските ефекти.
Како носители на стилистичка информација, интерпункциските
знаци се вметнати на оние места каде што природно не се очекуваат.
Меѓутоа, од друга страна е познато дека интерпункцијата често се изоставува, особено во поезијата, со цел да се обезбеди поголема поетска
слобода, како и читателскиот пристап кон текстот да се направи пофлексибилен. „Меѓутоа, намерното внесување или редукцијата на интерпункциските знаци не значи и отстапување од логичкиот распоред
и имплицитната линеарност на настаните. Ваквата употреба на интерпункциските знаци, ослободена од логички, граматички и слични правила може да влијае позитивно на онеобичувањето на еден прозен текст
и може да дејствува како правописна фигура“ (Vuković 2000: 87).
Од графичките знаци кои визуелно го организираат уметничкиот текст и кои носат вторична функција посебно внимание привлекуваат точката, запирката, двете точки, цртата, трите точки, извичникот
и прашалникот.
Точка. Точката е граматички интерпункциски знак за означување на крајот на расказната реченица. Меѓутоа, точката освен како
интерпункциски знак со кој се означува крајот на реченицата или дискурсот, може да се употреби и со стилистичка функција кога реченицата може да се прекине на едно или повеќе места со што се нарушува
синтаксичката норма, но реченичното значење се реализира. Прекинувањето на еден исказ со точка најчесто е во функција на прикажување
на спонтан, емотивен, неподготвен говор. Истовремено, таа често го
стилизира разговорниот стил и неговото тежнеење кон максимално
укинување на редунданцијата.
Употребата на точката најчесто се поврзува со елипсата, односно изоставувањето на делови од реченицата. Елипсата предизвикува кондензираност на изразот, таа може да учествува во минимализацијата на говорот на ликот, а на колку места ќе биде прекината една
реченица, зависи од говорната ситуација, односно моменталната изразна потреба на ликовите или раскажувачот:
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Решавам да не станам од своето место. Поради книгите (ЈВ:
Воден знак, 44); Чекореше тивко, како моја смрт. Прекрасна, бела и
здивена (ВА: Квартот на лиричарите, 66); Во мојата пренаселена со
свет соба Тој заземаше највеќе простор. Неговите и нашите фотографии. Неговите книги (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 94); Собата беше
злокобна. Без пердиња. Без книги. Послана со пожолтени весници
(ЈВ: Воден знак, 101); Стрчувам наназад за да се уверам дека никаде
не можела без трага да исчезне. Во непрегледната белина на снегот
(ЈВ: Воден знак, 56); Имам впечаток, реков јас, дека сè требало поинаку да се развива. Уште од почетокот. Уште од првиот сон на вујко
Филип (ВУ: Мојата роднина Емилија, 229); „Не,“ реков. „Зборувам
како да сум помеѓу животот и смртта. Ни ваму ни таму“ (ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 294).
Точката има графостилемска улога, таа е средство за прекин
меѓу двете реченици, затоа што говорниот субјект чувствува психолошка потреба да ја нагласи реченицата што следи:
И сеќавањето било опасно. Секаде, па дури и онаму каде што
сме биле сами (ПА: Небеска Тимјановна, 27); Одиме наваму, натаму, и
пак се враќаме пред колибата. Кај што сме седнале којзнае од кога (ПА:
Небеска Тимјановна, 89); „Освен тоа, игривите бои на светлината понекогаш се поубави од самата светлина. Без разлика на нивната краткотрајност. Или можеби токму поради неа“ (ГС: Разговор со Спииноза,
95); Реално, јас сум недопирлива и недофатлива, како сноп светлина. Како
електрично поле. Како балон од хелиум. Како ПРАЗНО (СТ: Пеперутка,
25); Ќе им речам дека нивниот план не бил добар. Или дека ѕвездите не ни
биле наклонети. Или дека тие самите не верувале доволно во успехот
на потфатот. Или нешто друго (ВУ: Дива лига, 244); Така се случи и со
Смилета. Небаре му беше судено поради нешто ептен да си го докусури
впечатокот што го имав за него (ДМ: Раскази од шести кат, 407).
Точката во илустрираните примери има стилистичка функција.
Доколку речениците не се поделени со точка, може да бидат составни
делови на една независносложена или зависносложена реченица.
Во некои наративни сегменти преку употребата на точката има
нижење на повеќе елипси одвоени со точка, што предизвикува чувство
на внатрешно напрегање, затоа што емотивната напнатост кај ликот не
му дозволува да ја искаже мислата без прекин. Поделбата служи за зголемување на динамиката на раскажувањето, со неа деловите на реченицата добиваат статус на одделни искажувања. Преку повеќекратното
прекинување на реченицата и редење на кондензирани и елиптични
форми, исказот градациски се засилува:
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Со бледо сочувство ја гледам како пребарува по сè што можела
да има. Столицата за нишање. Од скапоцено дрво на роза. Шкафот
од оревово дрво. Сребрените лажици. Во некоја од фиоките тука се,
но тука, тука (ЈВ: Воден знак, 23); Меѓу овој гниеж со реална опасност да завршам засекогаш на градското ѓубриште. Недоискажано,
недоискористено. Без вина, без обвинение (ДМ: Ѓон, 49); И со дланка
го стиснал челото: гробови, гробови и пак гробови. И очај – острица
на незапамтена треска. И суровост, ревење, крици. Спокој на мртвите и смрт на живите. И страв на споулавеност (СЈ: Тврдоглави,
212).
Додатната експресивност на парцелацијата на реченицата е резултат и на ритмичко-интонациското издвојување на парцелатот во однос на базната компонента, што е секако условено од постоењето на
точка и пауза кои таа ги претставува. Текстовите во кои оваа постапка
се појавува поради тоа се секогаш специфично ритмички нагласени:
Штом Националсоцијалистичката партија и Адолф Хитлер
дојдоа на власт, младината почна да маршира по улиците по тактот
на воената музика. Како што сега маршира овде. На зградите се развеаја знамињата со кукаст крст. Како што сега овде се веат. Од
радиоапаратите и од разгласите поставени на плоштадите и во парковите, се слушаше гласот на Фирерот. Како што сега овде се слуша
(ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 8).
Две точки. Интерпункцискиот знак две точки кога е во функција на стилско средство најчесто заменува сврзник или сврзувачко
средство во зависносложената реченица.
(а) Замена за релативен сврзник:
И луѓето одново бегаа пред дождовите што слегуваа од планината: матни и убиствени (ПА: Седмиот ден, 63); Меѓу нозете му
бегат гуштерици и полски глувци: се истргуваат, се виткаат, се
подгоруваат и пукаат (ПА: Последните селани, 96); Биле вешти занаетчии: за малку леб од вршник, варен компир, изварка со лути пиперки
или пресолена пастрма ги прекројувале нагнилите куќни покриви... (СЈ:
Тврдоглави, 155).
(б) Замена на сврзник за причинска реченица:
И добиваш чувство на заштитена девојка: под прозорецот
имаш стражар што бдее над твојата сигурност (ПА: Тунел, 21);
Не му веруваа и сепак му завидуваа: никој од нив не видел бела вдовица, никој не се облажувал со шербети во долги чаши од син биљур
(СЈ: Тврдоглави, 67); А освен тоа, кога ќе се сетам колку многу ан-
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гели имаше на она заседание, ме фаќа страв: ангелите се толку
добри што лесно можат да се согласат да станат сатани (ВА:
Вештица, 101); Бездруго знаеше дека Панко Оканица го мери со омраза: на обајцата им тежеше тајната игра на диверзии (СЈ: Село
зад седумте јасени, 179); Но кога Ошавковски ја запали ламбата
за да си ги побара чевлите, беше уште поизненаден и преплашен:
чевлите си ги виде на сопствените нозе (ПА: Сите лица на смртта,185).
(в) Замена на декларативен сврзник:
Кажано е: само на вистината не ѝ треба никаква додавка (ВА: Вештица, 108); Го лепам увото на ѕидот од огништето и
насетувам: ќе ме предаде земјата (ДМ: Смртта на дијакот, 82);
Ѕирнете и, ако можете, сфатете: јас стојам тука (ДМ: Смртта
на дијакот, 105); Оти се рекло: убавината секогаш изгледа невина,
иако најмногу гревови носи (ПА: Последните селани, 113); Пред да
исчезне пресмета: од утрото кога последен пат го сонуваше ножот до овој час мина две ноќи (СЈ: Две Марии, 137); Се стрчнав и
го видов последен пат Ерменецот: го прерипуваше ѕидот на дворот
(СЈ: Село зад седумте јасени, 153); Рече дека му кажувала баба му:
вештерките оставале ноќе стомни на пат – ќе се напиеш, ќе се
скамениш (СЈ: Село зад седумте јасени, 176); А признавам, и си реков: место повторно да пишувам роман... поарно е, со неспоредливо
помал напор, за истите тие пари и нешто повеќе, да си напишам
драма (ДМ: Раскази од шести кат, 386).
(г) Замена за сврзник за последична реченица:
Освен тоа, помисли дека тој беше веќе многу стар и забите
му беа паднати: не можеше ни да јаде (ГС: Разговор со Спиноза, 24);
Беше необично и страшно: овошките се палеа од громови, луѓето подлипнуваа (ПА: Седмиот ден, 63); А раката од пеливанот уште долго
време останува бела: не може крвта да ѝ се врати и тој не може да си
ја собере (ПА: Скакулци, 151); А и милиционерите како да го преземаа
неговиот поглед што разболува и како да го преземаа и неговото лице:
сите почнаа да личат на него (ПА: Последните селани, 307).
Стилистичката улога на двете точки е и да се издели, истакне
дејството во еден исказ и така да се насочи вниманието кон него:
Можам да ве замислам како им се препуштате на минливите
нешта: стоите двајцата, Клара Марија и ти, загледани како минуваат облаците, преку небото, како оформуваат краткотрајни облици, а
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потоа се претопуваат едни во други, исчезнуваат, ве гледам како и самите создавате минливи нешта, како една ноќ ја оплодуваш утробата на Клара Марија (ГС: Разговор со Спиноза, 48); И патот ме водеше
право кон она далечно светло што ми се јави прво и за кое помислив
дека е од онаа жена што ме ослепе и која, еве се смилува: пак ми ја
врати светлината (ПА: Неверни години, 70); Сега е часот да ја доистуриме таа одамнешна вода и да налееме нова што ќе ни ја врати
убавината и мислата на везачките: за да купат нови конци, и мислата
на ѕидарите: за да го менат каменот и начинот на ѕидањето, оти го
имам е веќе и она за кое нашите предци доброволно се убиваа... (ПА:
Седмиот ден, 80); Татко ми ги научи луѓето на едно нешто: најдобар
начин да се сочуваат нештата е да се направат колку што е можно
покршливи (ВА: Фрески и гротески, 166).
Двете точки се стилистички интерпункциски знак и за маркирање на субјектот во реченицата или дискурсот:
За нив Флечер и натаму си остана Флечер: обичен, малку намќорест, свртничар од железничката улица, кого сите, по малку, си
го имаа на удуду, најмногу поради гласот што го биеше дека барем
половината плата ја дава на книги (ДМ: Ѓон, 15); Беше тоа ниско, ќосаво човече: немаше ниту едно влакно на главата (ВА: Вештица, 31);
Може таму, најпосле, ќе можам да бидам она што сум: Тимурташ,
воинот на слободната мисла (ДМ: Смртта на дијакот, 53); Да види
каков е Господ: добар, зол, стар, млад (ВА: Вештица, 61); Оттогаш
ги презирав солзите: јас никогаш не заплакав (ГС: Разговор со Спиноза,
79); Тој е: со тенките метални очила врз кои се прекршуваат сончевите зраци на сталоженото сонце во нашиот двор (ЈВ: Скарбо во мојот
двор, 83).
Две точки може да се реализираат и како кохезивно или композициско средство во целиот дискурс. На тој начин двете точки дејствуваат како текстуална (дискурсна) правописна фигура, затоа што тематски и градациски го развиваат дискурсот:
Како да бев во една од куќите на Кукулино: од огниште на кое
виси поцрнет котел, се шири црвеникава топлина, удира во луѓето и
им ги брише од лицата грижите и годините: светлоста се мрешка по
земјениот под, мислиш вода е над која минува здив на ветар: чкрта
стара маса на долги нозе, на неа е дрвена карта со ракија, зад луѓето
плашливо трепка око на кандило и потсетува на заборавена ѕвезда
под проѕирни партали на пајажина: топло е, животот е далеку од
светот на домаќините и гостите, обесената низа лук на ѕидот брани
од урокливите очи на темницата зад прозорците (СЈ: Тврдоглави, 79).
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Запирка. Речениците од кои е составен еден исказ наместо со
точка може да бидат одделени со запирка. Ваква ситуација настанува
кога ликот раскажува во еден здив, сметајќи го за важен секој дел од
неговиот говор:
„Нам, на селаните, среќата ни е променлива, а несреќата
постојана“, велеше Лазор Ночески и запре возот, штракнаа катанците, штрангите, се отвори вагонот и се рашири некоја светлина
што се турна во вагонот што се бувна во нас што после тргна по
нас, и нè загледува така – гурелави, со пострупени клепки и усти,
потечени под очите, со потргнати образи, обесени, разбушавени и
со сламки, со осилки во косата, со кучешки болви; нè тераат војници, небаре метилави овци, пропрснати и со подмакани слабини, ни
тропаат коските, војникот што ни отвора се фаќа за носот и повраќа, некој снебивлив и кревок човек, ние одиме и смрдиме, ни смрдат алиштата, ни смрди и дишењето, душата, одиме меѓу пушки
и штикови в затвор, а таму – пак сослушувања, нови премрежиња,
кај ви се пасошите, ни велат, ги фрливме в море, велиме, од страв
да не бидат откриени, велат, не од страв, туку од радост, велиме,
не можеш со ѕидон да се разбереш, ние кажуваме едно, тие прашуваат друго и ништо не помага, нè осудуваат на смрт со стрелање,
мене, Стеван Докуз, Илија Јованов, Добри Закоски, Јоше Богески
и Силета Плевнеш, Стеван се тресе, го собира срцето ко полжав
роговите и олкави солзи му се тркалаат по образите, му паѓаат в
уста, а тој само шмрка и ги подголтнува и идат две војничиња со
муцки од глушец и со ситни очи како топуски и ни собираат сè што
имавме купено (ПА: Пиреј, 179).
Отсуството на точката и нејзината замена со запирка помеѓу речениците од кои е составен еден исказ се забележува и при дескрипциите на нараторот, при што темпото на неговото искажување се интензивира:
Наесен откога ќе се обереа пченките и откога луѓето од нив
ќе направеа писалки за идните посеви, тие печеа сугарни кочани со
врбови прачки, собрани покрај реките, се гаѓаа со салинки преку огништата, си цртаа бабарски маски на планосаните лица, преземаа
патувања на речните лаѓи од диви тикви и убивајќи некоја залутана
гуштерица ја погребуваа на носилки од стебло на сончоглед, а оние
што имаа потажен глас стануваа тажачки кои раскажуваа за тоа
дека нејзината смрт ја затворила нивната куќа и потоа ѝ го покриваа лицето со жолт лист од пченкарушка, ѝ оставаа подароци во вид
на пченични зрна, некаква глувчева трева и врбов крст над главата и
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се враќаа уплакани до реката каде што си ги миеја лицата, префрлајќи вода преку главите за да не им се припрати душата од мртвата
гуштерица како што им се припраќаше и мислата за вечерните трки
кога на зајдисонце ги постројуваа коњите, оти тој не сакаше веќе да
се натпреварува во горештините, па дури ни во доцните горештини,
зашто сите тие го потсетуваа на збрлавената и загнасена горештина од намовнатите комарци што му го напаѓаа коњот со кој прелета
преку една стелна крава што беше препречена на патот токму кога
почна да се одвојува од другите коњаници, кога се наведна со лицето
близу до гривата што го скокоткаше по челото, кога почна да го разбира шумењето на воздухот како испуштање на затворена и конзервирана пареа што почнуваше да се лади околу неговите уши, кога веруваше дека е наполно подигнат над земјата како силно фрлен камен...
(ПА: Седмиот ден, 29).
Црта. И употребата на цртата може да добие статус на стлистички маркирана категорија. Таа се пишува наместо запирката таму каде
што е потребен поизразен знак и таму каде што треба да се избегне
натрупувањето на запирката во различни служби. Така запирката и цртата може да алтернираат во многу контексти, а авторот може да врши
избор – дали ќе употреби црта или запирка.
За истакнување на некои делови од реченицата, како на пример,
субјектот, објектот, атрибутот, прилошките определби, кои говорниот
субјект ги смета за важни, се употребува цртата:
Пет крвави искри на пет зглоба и пет пцости на сувите, набабрени усни, со пет именки во црно завиткани – бог, и природа, и мајка,
и смолара, и сопственото семе (СЈ: Месечар, 10); Затоа, Клифт се
јави во здружението на професионалците, каде што нарача – убиство (ВА: Вештица, 51); Овој факт особено го веселеше затоа што го
знаеше само тој и никој друг, а за тоа дозна – случајно (СТ: Угурсуз,
64); И ова село има што и другото – поп, ковач, абаџија, учител (СЈ:
Село зад седумте јасени, 54); Под белите снопови на рефлекторите
сè беше бело – тој, асистентите, опиеното голо дете над кое се веднеше (СЈ: Две Марии, 76); Во соништата таа секогаш беше она што
навистина беше по своите години – дете (ГС: Разговор со Спиноза,
89); ... и токму затоа што не го разбира, тоа нешто станува еднакво
на – ништо (ВА: Вештица, 143); ... со голема сигурност може да се
тврди дека зачаденото место било приказна за – чадот (ВА: Фрески
и гротески, 174); Ги изнесуваат сликите, цел град се отворил, нема
повеќе затворање, и гробовите ќе се отворат за да кажат. Купишта,
купишта – Сталин (ПА: Небеска Тимјановна, 411).

84

При обележувањето на дополнителните (апозициски) додатоци
со црта, кога придавката е во постпозиција, нужно се наметнува поизразена пауза, а со самото тоа и друга интонација на реченицата:
Тоа го гонеше на смеа – гласна, пилеста (СЈ: Месечар, 11);
Виде уште еден убиен – црн, клунест со закопани нокти во килимот прошаран необично со цр– вени капки и ситни срчи на очила
(СЈ: Месечар, 13); А Ковачев и јас го паметам – мазен, убав (СЈ: Село
зад седумте јасени, 33); ... во еден момент, низ отворениот прозорец
забележува рој сјакулци; ситни се, разнобојни – зелени, кафени, црни
(ВА: Фрески и гротески, 92); Далечни магли – тешки, неподнесливи
(СЈ: Село зад седумте јасени, 190).
„Цртата има стилистичка улога и во речениците со редуциран
глаголски дел на глаголско-именскиот предикат, во кој цртата нема конкуренција во запирката, а по правило ни меѓу другите интерпункциски
знаци. Цртата во тие случаи е супститут за глаголот копула: стоејќи на
неговото место, таа ги поврзува субјектот и именскиот дел од глаголско-именскиот предикат“ (Ковачевић 2012: 236):
„Овој на сликава – син нели?“ (СЈ: Село зад седумте јасени,
24); Сè ми се чини дека двајца се смеат од неа. Едниот е таа, а другиот – Господ (ПА: Тунел, 52); Најпосле – ноќ (СЈ: Тврдоглави, 38); Знаете, пресветол: животот е море, а човекот – кораб (ВА: Вештица,
102); Само спиците и маждалниците треба да се суви, а главината
и наплатките – сурови (ПА: Последните селани, 117); Брчки – мравји
траги на грижи преку невисокото чело, очи – претпазливи жужалци
во темномодри глобови со тајни на дното, црвеникав сињак во едномесечната брада (СЈ: Тврдоглави, 108); О боже! Сврти ги очите свои
кон нас и гледај: погубителите се судии, неправедните праведници,
злобните – човекољуппци (ВА: Азбука за непослушните, 122); ... и што
да правиме сега со тебе, му велиме, што ќе кажеме за тебе, а тој –
вие сте ми мајка, вие – татко, ако ме кажете, ќе ме стрелаат ... (ПА:
Пиреј, 187).
Цртата се употребува и со цел да се потсили неочекуваноста,
пред збор (или пред повеќе зборови, дури и цели реченици):
И не би ден – дрвцето потерува (ПА: Скакулци, 30); И така
ги закопувале, во паркот, во плитка дупка, и наместо во ковчег – во
чаршаф (ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 27); Кога ќе се свртам –
Никифор Абазовски. (ПА: Небеска Тимјановна, 85–86); Му го чу гласот
– не ја поздрави, само ја праша дали го познава – и не одговори (СЈ:
Село зад седумте јасени, 164); Леташе, леташе, цел ден леташе, кога
така, иако со него допатувало и Едното око на Вистината, може да
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се каже дека сандакот се враќа – празен (ВА: Фрески и гротески, 190);
Влегувам во едната куќа – полно, влегувам во другата – не можеш да
се провреш (ПА: Небеска Тимјановна, 356);
Кај сентенциите, општите констатации, народните умотворби,
употребата на цртата е во функција на истакнување на пораката, заклучокот од искажаната мисла:
И да сакам не можам, вели, на стар човек – стара е секоја облека (ПА: Небеска Тимјановна, 39); Што велеше Лазор Ночески: „Ако
не каснеш црешна, барај слива петровка, ако не досегнеш јаготка – барај јаболко или оскорушка, ако не го завтасаш и тоа, ти остануваат
само шипинки и глогинки“ (ПА: Пиреј, 41); Ете, тоа е човекот – грамада, смеа и плачење (СЈ: Тврдоглави, 74); Нема „ура“, вели Кирил
Стојнички, првин скокни па после викај – оп (ПА: Скакулци, 152); Токму така – лудилото е избегнување на обврската да се биде човек (ГС:
Сестрата на Зигмунд Фројд, 143–144); Смртта е грдата утеха – од
неа човекот очекува да му го даде она што животот му го ускратил
(ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 298).
Со црта се одвојуваат и интерполираните (вметнатите) именски
групи или зависни дел-реченици, затоа што таа е стилистички поекспресивен знак од запирката, која подразбира стилистички неутрална
варијанта на реченицата:
Ако сакате да ја доживеете ограниченоста, тогаш заборавете го разумот – доживејте го еднствено телото – помислете дека го
имате само тоа мртво тело, а дека разумот е оној кој исчезнал (ГС:
Разговор со Спиноза, 54); Не падна во тоа нишање, зашто – се клатеше – јас сум едно непрекинато паѓање, до крај на своето постоење
(СЈ: Две Марии, 119); Во хотелот имаше предимно Гркинки – сами или
со деца – посетувани само за време на викендот од своите презафатени мажи (ВУ: Лов на еднорози, 144); И во следниот миг, влечејќи
црн опаш од густ чад, авионот – погоден секако од некое зрно на противавионската артилерија – исчезна зад дрвјата што ја обележуваа
границата на полјаната (ВУ: Мојата роднина Емилија, 155); И знаеше
дека секогаш во такви случаи, кога се трпи таква казна – казна на
губење на дел од целото – на човека му се чини дека в рака го има помалку важниот дел (ВА: Фрески и гротески, 146); Можеби неговото
спомнување на телефонот – чиј број таа го даде затоа што не знаеше
што уште да зборува – значеше дека сака потоа да ѝ се јави (ВУ: Лов
на еднорози, 152); Остана во нашиот дом до почетокот на зимата, и
кога разговорот меѓу нас трите – меѓу неа, мајка и мене – замираше,
Марие бесшумно излегуваше од просторијата, и се враќаше долго потоа, со вцрвенети очи (ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 266).

86

За нагласување на дејството изразено преку ономатопејските
зборови честа е појавата на цртата:
Дедо – фап – вака, ми ја зеде главата и ми ја пикна под мишка
(ПА: Небеска Тимјановна, 38); Го извадив пиштолот и – бам, бам, бам,
– трипати испукав пругоре (ПА: Небеска Тимјановна, 115); И само
што завлегов подлабоко – буп – од грмушките излегуваат луѓе (ПА:
Небеска Тимјановна, 384).
Местото на елиптираниот реченичен член понекогаш се обележува со црта и заради остварување на симетричен интонациски реченичен модел, со што се постигнува извесна ритмомелодичност на
прозниот исказ:
Опишан круг на животниот пат. Круг – нула. Нула – непостоење (СЈ: Месечар, 28); Надвор – неподвижност (СЈ: Две Марии, 40);
Тоа значи –до средината на јули (ВА: Вештица, 95); Сакате да кажете – вештицата (ВА: Вештица, 101); Што беше тоа – глад, жед
(СЈ: Ковчег, 128); Ноќе, дење – крај нема (СЈ: Село зад седумте јасени,
160); Сеедно – господарел (СЈ: Тврдоглави, 178); Ако има нешто – само
дојди (ВУ: Дива лига, 284); Незавршен пентаграм – несовршена Венера
(ВУ: Дива лига, 255); Едноставно – си заминуваат (ВУ: Мојата роднина Емилија, 303); Ниту минато – ниту иднина (ВУ: Мојата роднина
Емилија, 303); А ова со ножето – го цензурирам (ВА: Вештица, 307).
Три точки. И овој интерпункциски знак може да добие статус
на правописна фигура, а тоа е емоционално-експресивната апозиопеза.
Апозиопезата е прекинување на исказот, „кое најчесто е резултат на
чувствена криза на зборувачот, кога не може да го изрази чувството или
кога не може да ја заврши реченицата со започнатиот тон“ (МиноваЃуркова 2003: 174), но на тој начин се поттикнува примачот да погоди
што е тоа што е премолчено, што останало неизречено од страна на
лирскиот субјект во поезијата или нараторот во прозниот текст:
(1) Со вкочането, потстанато тело, јас од креветот вџашен
гледам кон аголот каде во тапетите се јавува мал, отвор кој се зголемува, зголемува... Прво се втурнува црна, издолжена муцка со дебели
мустаќи, а потоа телото и опашката на... Личи на... Има вовлечена
шија, темни, блескави очиња... Големо е колку малку заслабната мачка и трча кон сирењето, преку картонската кутија во силен скок
кон мене (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 28–29); ... а јас овде од грижи се
сушам, не зеле ништо топло со себе, може да настине, чедо мајкино,
тој не ќе ја чува, пак мајка ќе побара, а јас... (СЈ: Улица, 102).
(2) Го вклучија кранот и низ отворениот прозорец неговите
железни прсти го зграбија Христоса со сè столче и почнаа да го вле-

87

чат, да го тегнат... Половина час го тргаа, го растргнуваа, го одлепуваа но на крајот само зградата се затресе, а станарите, мислејќи
дека фатил силен земјотрес, по гаќи и без глави бегаа надвор, се крстеа, молеа... Потоа го сети тешкото бруќе како се пробива низ неговите суви, растресени раце. Крикна... (ДМ: Триполската капија, 107).
И во дијалошките ситуации паузите во говорот, изразени со употребата на трите точки, извршуваат своевидна стилистичка функција.
Трите точки се стилистичко средство кога ликот не може да го пронајде
вистинскиот збор, кога не може да ја уточни својата мисла:
(1) – Зависи...
– Од што?
– Од тоа дали ќе ме примите на пет минути... Во спротивно можеме да чекаме полиција... Ќе дојдат... Ќе ме најдат легнат
на пешачки премин... А вие сте пиеле... Малку... (СТ: Угурсуз, 86).
(2) – Слушај, ќе ти кажам. Морам некому да кажам. не се
трае. Не се издржува. А ти чувај се, молчи... Ќе те убијам. Тогаш,
кога копавме, те лажев. Не барав подземни одаи, барав пари. Лири,
разбираш ли? Ми беше страв сам... Ете, затоа... Знаев дека дедо ми
има пари и дека ги крие... Грнето беше полно... Пари, а? ... Вечерта му
кажав на татка ми. Тој се обиде да му ги земе лирите, старецот не
даваше. Го уби... Сега тој е в затвор, а парите се кај мене, ги трошам
полека... Зошто? Та напролет ќе одам војник... (СЈ: Улица, 103).
(3) „Би бил тоа еден многу... еден многу...“ и старецот се обидуваше да го пронајде соодветниот збор, „би бил тоа еден таков свет,
господине, ах, би бил тоа еден таков свет којшто јас не би можел да
го именувам“ (ГС: Разговор со Спиноза, 126).
Кај дијалозите во кои се предадени интензивни емотивни состојби на ликовите, речениците се многу кратки и испрекинати со три
точки:
(1) Сакаше да убиеш?... Сакав, не знам зошто, со нож... Со
нож, хируршки? ... Сеедно, или обичен, со црна дршка... А совеста?
Никој нема совест... А иднина, има ли некоја иднина?... Има... Кој?...
Ножот... (СЈ: Две Марии, 10).
(2) – Види, еј, имам пари! Мислам, стварно имам! Не лажам!
Парите не се проблем! Овој... татко ми... ми даде вчера... како се
вика... за матурска да ми се најдат... мислам... пари ми остави... за
кеш не е проблем. И овие... кажи ги... другарчињава... што се со мене
се океј... ќе видиш (СТ: Пеперутка, 99).
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Паузите се чести и во монолозите на ликовите, претставувањето на моменталните промени на емотивната состојба, внатрешниот немир. Испрекинувањето на говорот е предизвикано од размислувањето
на ликот поради барање на потребниот збор: (1) Лицето ѝ го вкочани
голема изненада и по цела вечност прво движење беше – неубавото
извивање на веѓите и саркастичното извиткување на устата низ која
потекоа страсни обвинувања... Морале да ми кажат... Не е можно да
се избришат сите траги... Зарем баба ми го заборавила својот постар
син?... (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 33).
(2) Престанувам да дишам, воздивнувам, пелтечаво извикувам
покажувајќи го како чудо, а Ж. се смее со нова сила. Одвај ѝ ги разбирам зборовите. Секогаш... Дождот прави... Секогаш кога врне... Таа
може да направи божилаци со обично градинарско црево! Како? Да,
кога се полеваат цвеќињата (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 91).
„Со паузите претставени преку трите точки успешно се предава
разговорната реч, се прави речева карактеристика, се предава внатрешната состојба на ликовите. Трите точки ја карактеризираат недоискажаната мисла, но логички и граматички таа е целосна“ (Паноска 49:
1990). Сложената емотивна состојба во која се наоѓа ликот го попречува при течното изразување на мислата:
(1) Ќе се оди ништо друго. Низ иглени уши ќе се провирам... А и
таква е нашата: вчера си овдека, утре онаму... Газиме преку батаци
и мртвици, се искачуваме низ красти и скрки, низ проретчени шумички... Латици од облеката ни останале запнати по трњето, чавките ќе
прават седела од косите наши (ПА: Небеска Тимјановна, 87).
(2) Сè си мислам дека сум легнат во некоја мртвица, мртовечница... Да болеше и глупоста, вели, во болниците никогаш ќе немаше
место. За никакви други болни ќе немаше место... Затоа, изведи ме,
одведи ме дома! Многу ми недостига куќата, вели, ми недостигаш
ти... (ПА: Тунел, 96).
(3) Вечерта долго се превртував во постелата. Старецот со
бели мустаќи убиен, Кузман знае и ги троши неговите пари. И пие,
неколку чаши испи... Чаши? Какви чаши? Кузман? Кузман... Внук му
на старецот... На овој старец... еве овој што оди кон мене, безгласно
ја отвора устата и гледа со зелени очи, сиот зелен, по боја сличен на
тесните клупи од гимназијата... (СЈ: Улица, 103).
Со три точки може да бидат прекинати и подолги наративни
сегменти, во кои од различни причини, ликот до крајот на своето искажување не може да ја прецизира својата мисла, да го заврши започнатото искажување:
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(1) Ајде, Цезар... Кога животот на еден кловн ќе се заборави,
неговата смрт, ако е необична, може долго да се памети. Ајде, Цезар... кога се говори за смртта на некој човек, се говори и за неговиот
живот... Август нема да биде заборавен, оној Август од Виена, луѓето
долго ќе го памтат... Да, Цезар, ова ти е прилика да ми вратиш за
она што сум сторил за тебе. секој ден сум те хранел, секој ден... Тоа
и сега ќе го сторам, последен пат, Цезар... зашто веќе не сум смешен,
ни нужен... Не плаши се... Не сум, сентиментален само сакам да ги
потсетам луѓето дека живеел меѓу нив и Август Рицман. Ништо друго... (СЈ: Кловнови и луѓе, 17).
(2) Беше престрашено и одвај процеди:
– Не... не смеам... не смеам да ви кажам, господине... Ве молам
верувајте ми дека не смеам... Оти и јас не смеам да знам што има
внатре... Господинот управник секоја ноќ ме испраќа на гробиштата,
кај гробарот... овој ја полни количката и ја заклучува со катанец и со
синџир... и потоа ми дава сладолед како награда, го поздравува управникот и ми кажува во колку часот да дојдам следната ноќ... Тоа е сè...
(ВА: Квартот на лиричарите, 73–74).
Трите точки можат да бидат употребени и на почетокот од прозниот дискурс, кога авторот посочува на искажувањето му претходат
некои други настани кои не е потребно да се споменат:
(1) Сеќавањето течеше.
... Ја оставија колибата и одеа еден крај друг. Не му беше
смешно што бившиот богослов се труди да оди по такт на неговите
чекори (СЈ: Две Марии, 49);... Не ѝ го спомена веќе а по две ноќи вратата на неговиот стан ја стресоа силни удари (СЈ: Две Марии, 68); ...
Оној негов дедо или дедо на дедо му се викал Парамон и, како сите од
тоа време во Кукулино, бил умен и со две очи (СЈ: Тврдоглави, 79).
(2) Тој ни го покажа датумот на писмото – 4 август – и, прескокнувајќи ја првата страница, почна да чита:
„... сонив чуден сон: во еден приморски град – не кај нас, туку
во Грција, Турција, така некако – одам по улица и доаѓам до дуќан
чиишто излози се покриени со прав, рамките обоени во темнокафеава
боја, испукани и излупени од сонцето. Влегувам. Тоа е старинарница:
онаква какви што веќе веројатно не постојат никаде...“ (ВУ: Лов на
еднорози, 123).
Во некои раскажувачки секвенции може да се забележи употреба на повеќе точки. И преку употребата на овој графички знак речениците се со семантика на неизреченост, неочекуваност, возбуда и напнатост поради неизреченото:
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(1) Вечерва не читам и немам чувство дека времето напразно
минува. Знаејќи дека Скарбо се лула на Големото Дрво долго, долго,
долго, долго, долго . . . . . . . . . . . . . . мислам на Алојзиус
(ЈВ: Скарбо во мојот двор, 7). (2) Да се липа неутешно. Колнејќи. за
дека не ти дале да си едно . . . . . . . . . . . . (ЈВ: Воден знак,
86).
(3) Претходната тага и резигнацијата, здодевноста стануваат сосема бесмислени . . . . . . . . (ЈВ: Воден знак, 93).
Прашалник. Стилогеноста на овој интерпункциски знак посебно ја наоѓаме кај реторичките прашања. Реторичкото прашање е прашање на кое не се очекува одговор. „Со такво прашање се прикрива
тврдењето со кое се нагласуваат ставовите и мислењата на говорното
лице, се истакнуваат разни емоции, а со тоа објективниот начин на говорот се заменува со субјективен и конотацијата ѝ се подредува на денотацијата“ (Bagić 2012: 271). Прашалникот во реторичките прашања
е важен интерпункциски знак што се толкува како сигнал дека нешто
не може до крај да се разбере или како посредна порака до читателот
„дека текстот почнува да се осмислува дури во процесот на читањето“
(Bagić 2012: 271):
А кој може да повлече точна граница меѓу црното и белото,
меѓу лагата и вистината? (ПА: Тунел, 69); Водата зарем нема своја
топлина, и зарем не е постудена од огнот, кој е жежок? А воздухот
зарем не е на средето од овие две? (ВА: Папокот на светот, 80); А
може ли да се каже искрено и она што еднаш веќе се скрило? (ПА:
Тунел, 87); Но кој мртовец оставил нешто зад себеси? (ПА: Последните селани, 171); Но, успеал ли некој од нас да избега од самиот
себе? (СТ: Пеперутка, 190); А кој е тој што сака да биде проколнат
и распнат на столбот на срамот? (СТ: Пеперутка, 190); Можно
ли е Сотоната да е помоќен од Бога, злото од доброто, мракот од
виделото, денот од ноќта? (ДМ: Смртта на дијакот, 147); Зар само
низ солзи се стигнува до среќата, господе?(ПА: Небеска Тимјановна,
431).
Со нижењето на реторичките прашања се развива тематиката
на дискурсот, се нагласува емоционалноста на нараторот или ликот, се
постигнува напнатост и драматичност во исчекувањето на одговорот:
(1) Зарем мртвите, кога ги праќаме на оној свет, не ги ставаме во ковчег? Зарем кога доаѓаме на овој свет не нè ставаат во лулка, што налик е на ковчеже? Куќите наши зарем не ни наликуваат
на ковчег со поклопка озгора, за да не врне и за да ни биде топло внатре? Бунарот зарем не е ковчег во кој се чува богатството на животот – водата? И зарем манастирот наш не е налик на ковчег со
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богатство, како и коработ што плови по морето, со вредни нешта
во утробата? Па и утробите на жените, не ли се ковчези во кои се
чува она што треба да се роди, да се сочува, за да не му наштети
нешто? Телото ковчег не ли е за душата, и небото поклопка не ли
е оде ден голем ковчег; поклопка издупчена, за да ни доаѓа виделина
од виделата небески? (ВА: Азбука за непослушните, 11).
(2) Зошто смрт кога таа може да се избегне? Зарем мислат
дека ние сме растени на дрво? Зарем така лесно мислат сме се откорнале од родните огништа за да сраснеме со несигурниве седла?
Кој од нив знае колкави радости носиме во нашите уморни од јавање
души? Дали некој од нив сфаќа дека нашето идење може да ги освежи нивните градини и извори со мирисите и свежеста на родните
бавчи и потоци од преубавата Бурса, велелепното Едрене, непокорната Ангора скриени и сочувани во нашите тврди срца? (ДМ: Смртта на дијакот, 26).
Бидејќи овие дискурси се конституирани од низа реторички
прашања и со тоа се постигнува напнатост и динамичност на исчекувањето на одговорот, оваа фигура може да се смести во стилистиката
на дискурсот.
Реторичките прашања може да формираат и своевидна рамка
на текстот, доаѓајќи како инкоативна (почетна) и финитивна (крајна)
реченица. „На почетокот на текстот или пасусот прашалната реченица има отворачка функција, го поттикнува адресатот и понатаму да го
следи текстот, додека на крајот на текстот, само формално ја завршува
нарацијата и отвора можности за размислување“ (Katnić-Bakaršić 1999:
102). На пример, во романот Тунел од Петре М. Андреевски, ликот –
наратор ја завршува својата нарација со прашална реченица:
И вистина било така. Зашто сега, кога плачам за едниот, не
знам дали не плачам и за другиот, за сите одеднаш. А тоа е пак како
за еден човек. Не е така? (ПА: Тунел, 250).
Оваа постапка е особено стилогена во уметничките текстови
затоа што се бара активен ангажман на читателот во потрагата по можните одговори и заокружувањето на структурата на нарацијата.
Контекстите во кои мислата е пред сè од емотивна природа и
означува уфрлување на реторичко-емфатички говорен додаток на нараторот или ликот, може да бидат означени со прашалник, но исказот
повторно продолжува со мала буква:
Таа, билката, за жал или за среќа? (бидејќи ништо не е совршено) не го дава она чувство што им е својствено на лесните, тешко оп-
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тегнатите, проѕирни соништа... (ЈВ: Воден знак, 27); Грубо гушнување
во кое збунета треперев, не давајќи отпор што ваквото насилство (?)
го подразбира (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 94); Не знам кога и како заврши
сонот (сон?) и кога и како му се вратив на животот (СЈ: Ковчег, 131).
Извичник. Слично е и со екскламацијата (извикот), тврдење изречено со извична интонација и обележано со извичник. Таквата фигура не поседува формални сигнали на извичност, како што се вокативот,
императивот или извикот и со неа никој не се повикува или ословува.
Извичната интонација е овде само форма за нагласување на силината на изразот – се доловуваат емоциите, се нагласува мислата и се
насочува перцепцијата на исказот:
Сирот наш јазик, си велев, и ми идеше од полуденост да си ја
искршам главата од првиот ѕид спроти мене! Но помош немаше!
Ко некоја невидлива сила да ме тераше на секои пет минути да ја
подавам главата надвор во влажната априлска ноќ со надеж дека
стварноста ќе се промени но ништо не се менуваше! (ДМ: Раскази
од шести кат, 381).
Екскламацијата е честа и во вметнатите делови на реченицата
во исказот и од остатокот од реченицата може да биде одвоена со загради или цртичка, а по извичникот зборот не започнува со голема почетна
буква:
... во некој град со стари градби, каде, еднаш, сосема сигурно!
ќе допатуваме... (ЈВ: Воден знак, 15); ... кога итноста на случајот
ќе ја натераше среде делник! да ја напушти куќата (ЈВ: Скарбо во
мојот двор, 44); Онакво долго, болникаво какво што /дури!/ градскиот воздух предизвикува (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 70); Најверојатно,
сега се сеќавам, со насмевка! затоа што Лале божем се криеше зад
кројачката кукла... (ЈВ: Воден знак, 32); ... ќе се сетам дека пронајдов!
пронајдов! нешто што небеските солзи го дале како подарок не жалејќи (ЈВ: Скарбо во мојот двор, 91); ... оти сенките ќе се разбегале,
та Никој мртов (!) не ќе може да ги собере наазад (ВА: Фрески и
гротески, 181).
Нижењето на повеќе извични реченици градациски го засилува
исказот на ликот или нараторот:
Менувањето на оригиналот не во суштината туку во ликот! Зашто суштината, оригиналот е Бог! Него човек не може
да го менува, туку само се труди да го открива, да го трга темниот превез од пред различните негови облици за да може секој да го
види! Но многу се божјите облици, безброј превезите, невозможна
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човечката задача! Но мила, слатка, вредна! За тоа се определувам!
За откривање на оригиналот во што е можно поголем број облици! Тоа е најубавото во задачата на дијакот! Да го делкаш божјиот лик за пред луѓето сегашни и идни! Боже, колку среќа има во
мојот позив! Седнуваш, чекаш, мислиш и правиш по свое! Создаваш
светови: деца со голи мешиња под жешкото сонце се прскаат во
бистрите реки на Иванден; возрасни, уште од темни зори со српови, сорови, ножици итаат на Свети Трипун кон нескроените лозја;
девојки, напролет, понесени од жарот на себудниот вриеж ти трчаат по зелените ливади и го поттикнуваат светот да се плоди;
на есен долгите коси им мирисаат на косено сено и блиска среќа!
А сите тие се бог! Зашто ништо друго на овој свет не може да се
види! Само бог во различни облици! Шарени, шарени облици! Шарена, прелестна, красна убавина (ДМ: Смртта на дијакот, 111).

III РЕДУКЦИЈА НА ГРАФИЧКИТЕ И ИНТЕРПУНКЦИСКИТЕ ЗНАЦИ
Во некои дискурси може да се забележат отстапките на авторот
од вообичаениот начин на прозно пишување. Отсуствува големата буква и други средства за графичка и содржинска организација на исказот,
а текстот е претставен визуелно во форма нетипична за прозата. Преку
ова излегување од правописната норма дејството искажано во текстот е
со засилен интензитет и е повпечатливо за читателот:
а жените го тргаа детето
и мајка му го тргаше детето,
а селаните ги тргаа и детето и жената и се обѕрнуваа кон
војниците што беа веќе повлечени во дворот од училиштето и со конопни врвки ги чистеа цевките од оружјата, ги расклопуваа затворачите, ударните игли и пружините и којзнае што мислеа луѓето за нив
кога одново се појавија од зад планината оние светли птици што не
мавтаа со крилјата и што го пуштаа пред себеси оној морничав шум
кој напати преминуваше во татнеж од кој децата и луѓето одново
бегаа под овошките, но детето сè уште стоеше крај татко си што
беше свртен кон небото со своето мрачно лице на кое се качуваше
некаква бубачка што му бегаше; бегај, викаа луѓето,
ќе те убијат заради војниците, викаа жените,
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му се качува бубачка, рече детето,
бегај, викаа и децата,
ќе го касне бубачка, рече детето,
и да го касне сега не го боли, викнаа луѓето,
не го оставам да го касаат и бубачки, рече детето и откога ја
фати бубачката почувствува дека лицето од татко му почнува да се
лади како леб, како ѓеврек изнесен на ветар;
кој ќе ми купува сега ѓевреци на соборите, прашуваше детето и
се доближуваше до луѓето, застана пред нив и откако се сврте назад,
откако пак го виде татко си така смирен и фрлен на земјата почна
одново да плаче... (ПА: Седмиот ден, 14–15).
Во некои наративни сегменти преку отсуството на соодветните
интерпункциски знаци е предадено конфузното искажување и неповрзаното и нелогично предавање на мислите на ликот, поради нарушена
психофизичка состојба. Ваквата состојба на ликот предизвикува формирање на семантички бесмислени и неповрзани искази кои не можат
да се организираат со соодветни интерпункциски знаци, па затоа отсуствува интерпункцијата:
„Марија Марија дали сум јас мртва те викав многу долго сестрата рече нема тука никаква Марија а јас знаев ќе дојдеш но бељата
е во тоа што пред малку беа тука господата од општината знам дека
се од таму само тие ги носат оние смешни шапки и рекоа дека ќе ме
впишат кај мртвите а јас реков дека не може тоа така јас имам деца
и соседот Ханосек рече не е возможно госпоѓата Паулина па таа има
обврски соседот Стефан тој е чевлар и негова должност е да поправа
чевли додека може но тие беа безмилосни ме запишаа кај мртвите
ја видов книгата немој да ме тешиш не знам јас како можеме да зборуваме ако сум мртва а од каде знаеш дека ти си жива што ако си
допатувала можеби сите тука сме мртви а не знаеме да имаш право
Венцеслав е компетентен тој ќе знае иако ми е син лекарската етика
не дозволува да лаже разбудете ме кога ќе дојде можеби господата од
општината згрешиле се греши и во општините па мораме да им простиме чувствителна работа е да определиш кој е жив а кој е мртов”
(ЈВ: Скарбо во мојот двор, 39–40).
Излегувањето од правописната норма при предавањето на речта
на ликот може да биде и во функција на потенцирањето на интензитетот на исказот, потребата на говорителот дејството што го објаснува
или искажува во еден здив, без пауза:
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Темно, потоа од лепливата прародителска зародувачка
темнина се одделува брегот кој можеби и не е брег туку само некаков нанес по кого почнале да ’ртат водните растенија оти под
рацете се чувствува некаква поткожна зелена боја а сепак тоа не
е зелена боја по своите видливи обележја туку по својата лигава
полужива состојба какви ли тоа алги дали го има тука а сепак не е
сè така неодредено се одделува нешто како алги дали го има тука
кои се растегнуваат до бесконечност го има тука но сепак конечно
ги победува млаката родителска зрелост и тие пукнуваат и го има
тука алги дали алги тие пукнуваат со кратки забрзани дрвенести
удари кои се шират и наеднаш помеѓу нив навлегуваат светлините
од родот на освојувачките тврдоглави корења и алгите дали алги
дали го има тука всушност дали го има тука а поверојатно дека
бил бидејќи реско се повлекува темнината а денот продира како да
сака од очите да остави само скокотливи лузни и еден глас праша
однадвор, во интервалите помеѓу чукањата (ВУ: Знаци, 110).
Изоставувањето на интерпункциските знаци во дискурсот може
да се случи и при реминисценциите или сеќавањата на ликот или раскажувачот за настани кои ги смета за важни и кои оставиле печат во неговиот живот. Така, во романот Сестрата на Зигмунд Фројд од Гоце Смилевски, ликот наратор Адолфина Фројд на крајот од романот наоѓајќи се
на смртната постела ги предава своите сеќавања, размислувања за сите
изминати моменти од проживеаниот живот, збиени, наредени едно по
друго, па затоа отсуствуваат интерпункциските знаци. Со редукцијата
на интерпункцијата се остварува и посебен визуелен ефект: читателот
има впечаток дека целиот дискурс на извесен начин се кондензира, згуснува во еден знак, не само семантички туку и оптички:
Влегував во смртта и си ветував дека смртта не е ништо друго освен заборав Влегував во смртта и си велев дека дека човечкото
суштество не е ништо друго освен помнење Влегував во смртта и си
повторував дека смртта е заборав и ништо друго Влегував во смртта
и си повторував што сè Ќе заборавам Влегував во смртта и си повторував Ќе заборавам како нè внесоа во оваа просторија Ќе ја заборавам
оваа горчлива миризба Ќе заборавам како старците околу мене врискаат плашејќи се од смртта Врискаат или се молат Ќе заборавам како ја
стискам раката на сестра ми и како таа ја стиска мојата рака Тоа ќе биде
смртта Тој заборав
Ќе ги заборавам и Ева и нејзината ќеркичка на која ѝ го дадов
името на мојата мајка Ќе заборавам како Отла отиде во смрт заедно со
стотици деца
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Ќе ги заборавам годините на страв Годините во кои се плашевме
дека луѓето во униформи секој миг можат да затропаат на нашата врата
и да нè одвлечат во логорите на смртта Или едноставно да истрелаат
куршум во нашите стари чела Ќе заборавам како се надевавме дека нашиот брат ќе успее да нè извлече од Виена Ќе го заборавам денот кога
дознав дека брат ми умрел
Ќе ја заборавам и онаа жена која го доеше своето дете седната
на плочникот нап лоштадот Сан Марко
Тоа ќе биде смртта Тој заборав Ќе заборавам
Ќе заборавам како умираше Добрата Душичка и како ми рече
Бакни ме
Ќе заборавам дека мојата мајка пред да умре ми рече Мамо Ќе
заборавам дека тогаш за прв и последен пат некој ми рече мамо
Ќе го заборавам Хајнерле и нашиот разговор за еднодневките
Ќе заборавам како Хајнерле ја навлече на својата рака куклата што му
ја направив и како потоа со неа си ја избриша крвавата уста
Ќе заборавам како ја најдов Цецилија со коса распослана по
перницата Тоа ќе биде смртта Тој заборав Ќе заборавам
Ќе заборавам како заминав од дома Ќе ги заборавам годините
минати во Гнездо
Ќе ги заборавам зборовите на мојата мајка Ќе ги заборавам сите
зборови на мојата мајка
Ќе заборавам како ги проколнував семето на мојот татко и утробата на мојата мајка
Ќе ја заборавам онаа крвава трага на ѕидот од мојата соба Крвавата трага Единствениот остаток од моето неродено дете Ќе ја заборавам
Ќе го заборавам тоа тивко капење на крв од скриена рана Ќе ја
заборавам првата болка и првите зборови кои ги помнам Зборовите на
мојата мајка Ќе беше подобро да не те родев
Ќе заборавам дека се родив
Тоа го повторував додека ја чекав смртта Повторував дека
смртта е само заборав и си повторував што Ќе заборавам
Ќе заборавам (ГС: Сестрата на Зигмунд Фројд, 307).
Интерпункциските и графичките средства може да отсуствуваат и во дискурсите во кои се предадени дијалошките ситуации. Авторот
отстапува од правилата за визуелно претставување на директниот го-
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вор, затоа што во дијалошките искази превладува напнатоста во кажувањата на ликовите, дејството се интензивира, па оваа напнатост може
да премине во конфликтна ситуација:
Ќе умре Панко Оканица, ќе му ја дерат кожата и ќе ја растегаат на тапан за веселба. Е на што ќе го сторите тоа а ти Апостоле
ќе клекнеш пред мене и ќе молиш аман Панко ти па господ аха сега
јас па господ а зошто ме јавна како сум те јавнал така убаво племето
твое ерменско ти мислиш дека ние не знаеме оној Онисим акал по селово уште пред ти да се родиш кога акал ако сакаш да знаеш кога татко
ти ѕидал романски градови демек јас сум туѓ син туѓ да братец тоа
знаат сите не ломоти ќе те убијам со пушкава и пак ќе се Ерменец
тргни се од мојава куќа ако сакам ќе сакаш имам и јас некоја кубура
закопана (СЈ: Село зад седумте јасени, 183).
Во нарацијата кај некои автори честопати има изоставување на
запирката на оние места каде што таа природно се очекува. Оваа карактеристика се јавува кај повеќе македонски прозаисти, односно изоставување на запирката пред сврзниците но, а, ама, туку, кај спротивните
независносложени реченици. Отсуството на овој интерпункциски знак
помеѓу речениците од кои е составен еден исказ се забележува и при
дескрипциите на нараторот, при што темпото на неговата нарација се
засилува:
... одбележувајќи ги своите минувања со лигави седефни траги
а некакви животни врескаат со речи си човечки гласови (ЈВ: Скарбо
во мојот двор, 3–4); Одамна ме повредуваш ама сега многу, многу ме
здоболе (ДМ: Мојот Скендербеј, 41); Би можеле да седат во аглите
од собите, едниот да молчи а другиот да му ги погодува мислите на
оној кој молчи (ГС: Разговор со Спиноза, 48); Слушалката шумеше а
јас не можев да си дојдам на себе (ВА: Квартот на лиричарите, 83);
Им рече дека ќе се вика како што се викал и пред тоа и не отстапи
туку им пристапи еден чекор (СЈ: Село зад седумте јасени, 136); Во
едниот од тие дворови стоеше маса со поставен прибор за јадење но
и домаќините и гостите поканети на тој обед беа исчезнати (ВУ:
Мојата роднина Емилија, 153); Или ковачот да го сонува богатството а вујко Филип експлозијата, реков јас (ВУ: Мојата роднина Емилија, 228);
Одредена стилистичка функција може да носат и празните
места во текстот. На пример, во романот Разговор со Спиноза од Гоце
Смилевски кој, според замислата на авторот претставува разговор на
главниот лик Спиноза со читателот, на местата кои претставуваат обраќање кон читателот од страна на главниот лик, има празно место кое
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го претставува името на читателот (реципиентот), кој е во дијалошка
релација со нараторот во романот:
Нема солза на моето лице,
. Блиску си,
, на само чекор од моето тело, но сепак доволно далеку... (ГС: Разговор со Спиноза, 8).
Авторот на почетокот од
романот објаснува како ја гради својата наративна постапка: Нишките
на овој роман се исткаени од разговорот меѓу тебе и Спиноза. Затоа
секаде каде што има празно место во говорот на Спиноза, изговори го
своето име и впиши го во празнината (ГС: Разговор со Спиноза).
Анализата на ексцерпираниот материјал на графичкото рамниште покажува дека и графичките и интерпункциските знаци може
да бидат носители на одредена стилистичка вредност. Специфичната
графичка организација на еден прозен текст со помош на овие знаци
може да внесе естетска димензија, односно писмото да не биде само
носител на содржината туку и да дејствува убаво и привлечно во свеста
на читателот. Исто така и супституцијата на интерпункциските знаци
не само што не ја намалува туку, напротив, ја засилува експресивизацијата и создава посебни ефекти.
Графостилистичките авторски интервенции укажуваат на фактот дека дека зборовите не се исклучиво фонетски феномен, туку тие
можат да бидат реализирани и во писмениот текст. Според Жорж Галише „ортографијата не е чиста формалност, како што некои замислуваат,
проста политура на јазикот: во една поширока мерка таа е лингвистичка неопходност“ (Galichet 1964: 32).
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Овој прилог е резултат на настојувањето на авторите1 да дадат
свој придонес во презентирањето на лексичкото богатство на воденскиот
говор, а особено на говорот на с. Кронцелево2. Лексичкиот материјал е
собран од биографски кажувања, снимени раскажувања, народни приказни3 и др., писма (писмени преписки на семејството Георгиевски),
како и од литературни дела пишувани на воденски говор – авторски
дела на Ташко Георгиевски („Црвениот коњ“), Ристо Јачев („Патеките
на ангелите“) и др.
Селото Кронцелево4 се наоѓа на петнаесетина километри северозападно од градот Воден. Ојконимот Кронцелево има романска основа,
имено се поврзува со коренот корн ’дрен‘, на кој се додава суфиксот
-ет што има збирно значење и со прираснувањето на суфиксот -ел се
комплетира формата корн+ет+ел, во која согласката т во позиција меѓу
два вокала се палатализира и преминува во ц.
Првиот роден говорител на воденскиот говор (од с. Кронцелево) кој посветено
ги чува спомените и говорот на своето родно село од кое бил судбински откорнат во
раната младост, а вториот со многу сведоштва пренесени од родителите – деца бегалци
од егејскиот дел на Македонија.
2
Во книгата на Георгиевски под наслов „Македонистички студии“ (2001) се содржани две статии посветени на селото и тоа на микротопонимијата при што е извршена
лексичко-семантичка класификација на 233 микротопоними (приложен е и индекс на
топонимите со соодветни споредби од македонската микротопонимија, па може да се
заклучи дека најголем дел се месните имиња од македонско, помалку од грчко, турско
и неколку од романско потекло) и на прекарите кои се разгледани во однос на мотивираноста, структурата и зборообразувачката варијантност, а во прилог има и речник. На
ојконимијата на Воденско се осврнува и Јачева-Улчар (2012: 215–225), а топонимијата
посеопфатно се истражува во рамките на проектот Речник на топонимите во Воденско
во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, во чија ономастичка картотека
е опфатен топонимиски материјал од десетина воденски села меѓу кои и Кронцелево.
3
Раскажувани од Александар Георгиевски и Тина Георгиева од с. Кронцелево.
4
Според народното предание основачот на селото се викал Круме, па според него
селото го добило името Крумово Село. Меѓутоа, денешната форма Кронцелево тешко
може да се поврзе со името од легендата.
1
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Дијалектната лексика што ја презентираме во овој труд ги одразува
карактеристичните особености на воденскиот говор5, поконкретно на
говорот на с. Кронцелово – акцентот и силната редукција на самогласките.
Акцентот е ограничено слободен, а како динстинктивен признак се
користи кај глаголите во 1 л. мн. на презентот за разликување од 1
л. мн. на имперфектот кај некои глаголи: в'икаме, в'икате – вик'аме,
вик'ате. Според Видоески (1986: 32) на граничниот појас меѓу воденскокајларскиот и костурско-леринскиот дијалект на правецот на селата
Струпино – Сараќиново (Воденско) – Катраница – Ранци – Тремно
(Кајларско) функционира еден мешан акцентски тип со слободен акцент
(на сите слогови, со ограничување на последниот отворен и на четвртиот)
и морфолошко фиксиран кај огромното мнозинство зборови, но и
фонетски фиксиран на пенултима кај една определена група лексеми:
нос – н'осуви, м'ајстор – м'ајстори, 'облак – 'облаци, но и: м'озук – муз'оци,
д'евир – див'ери, 'орач – ур'ачи, при што треба да се истакне дека ваквата
ситуација е ограничена на именките и тоа на релација еднина – множина
на неопределените форми (членските морфеми не влијаат врз местото
на акцентот).
На четвртиот слог од крајот акцентот се јавува во одделни говори
кај некои сопствени имиња од ж. род на -ица: Р'истувица, Ад'амувица,
во Воденско и во прилошките образувања на -шчимица: ид'ешчимицă,
уд'ешчимицă, биг'ашчимицă, вăрт'ешчимицă, во збороформите за мн. и во
определените форми од именките што имаат акцент во основната форма
на антепенултима и на пр.: ј'азуфци – ј'азуфците, с'иријне – с'иријниту,
м'ост – м'остуву – м'остувите, кај придавките: м'ајчин – м'ајчина –
м'ајчиниут – м'ајчините, ј'алувицă, ј'алувите, гл'авичката, к'ăклицата
итн. (Думев 1943: 63, 70, 73, сп. Видоески 1986: 29).
При брз изговор во неакцентирани позиции самогласките а, е, о
квалитативно се редуцираат во: ă, и, у. Следиме редукција на а во ă до
Воденскиот говор спаѓа во долновардарските говори кои ги опфаќаат и говорите во
егејскиот дел на Македонија во: Кукушко, Воденско, Пазарско, Солунско, Мегленско и
Кајларско. Тој бил предмет на интерес на повеќе автори. На кукушко-воденскиот говор
се осврнува Мирчев (1901) и тоа, главно, врз основа на објавени материјали. Во студијата
за воденскиот говор Думев (1943) го определува местото на овој говор во рамките на
останатите долновардарски говори, а приложува и дијалектни текстови. Јачева-Улчар
(1995: 257–270) укажува на некои особености на говорот на с. Долно Родево, Воденско,
Егејска Македонија, Втор научен собир на млади македонисти, Скопје 1995, 257–270.
5

107

отпаѓање (елизија): р'еката > р'екăта > р'екта; гл'авата > гл'авăта > гл'авта;
к'озата > к'озăта > к'озта, редукција на е во и: стегн'ат > стигн'ат, крем
н'оса > кримн'оса, лет'ушка > лит'ушка, редукција на о во у: потпол'упка
> потпул'упка > потпул'упкта, лошот'ија > лушут'ија > лушут'ијта, пооб'игран > поуб'игран, козор'инка > козур'инка > козур'инкта.
Самогласките а, е, о во неакцентиран слог можат да се јават само
на крајот на збороформите, каде што извршуваат функција на граматички
морфеми: 'име, п'оле, здр'аве, м'ое, м'ене, ш'ејсе, б'ере, б'ише, им'але,
'утре, м'есто, б'осо, ж'ена, д'обра, д'ошла, кул'ипта (Видоески 1978: 63)
Акцентот6 е неопределен и подвижен, паѓа на различни слогови во
зборот: јад'ејне, жиж'ава, ног'алка, завр'атник, прик'ија, ком'ат, мафљ'ус,
чув'ек, чип'ел, црвен'ик, оклам'а, 'истам, 'урнаа, б'абини лул'умби. Како
резултат на брзата артикулација се јавува редукција на самогласките која
зависи од оддалеченоста од акцентираниот слог, фонетската опкруже
ност, граматичката функција на гласот. Се смета дека воденскиот говор
претставува центар на редукцијата во кој неакцентираните самогласки
се редуцираат во сите позиции7.
Во врска со редукцијата на крајните вокали воденскиот говор
покажува сличности со солунскиот со оглед на тоа што самогласката о
се редуцира и во оваа позиција: с'елту, л'ошту, врит'ену, а разлики се
пројавуваат во редукцијата на крајното /е/ кое во Воденско не ја менува
артикулацијата: 'име, п'оле, д'ошле, а во Солунско се редуцира п'оли,
ј'ајци; со вокалот /а/ ситуацијата е обратна, во Воденско се бележи и
редуцирано крајно /а/: в'одă, н'ивă, а во Солунско /а/ во оваа позиција се
чува: в'ода, н'ива (Видоески, 1998,1999; сп. Марковиќ, 2001: 123).
Турцизмите во егејските говори обично го пазат изворниот
акцент, на пр. баџан'ак, дем'ек, измиќ'ар, из'ин, сург'ун, во образувањата
со суфикс -лăк: бавчал'ăк итн.
Со редукцијата непосредно е поврзана и елизијата која најчесто
се јавува во отворени слогови зад акцентот кај повеќесложните зборови,
најчесто во членуваните форми: град'инта, с'елто, ж'ента, д'етто, а
се случува да се испушти и самогласката /и/: ж'енте.

На акцентските системи во македонските дијалекти во Егејска Македонија се
осврнува Видоески (1986: 19–45).
7
И според Думев (1943) не постои разлика помеѓу етимолошките гласови /и/ и /у/
и гласовите /и/ и /у/ добиени со редукција на /е/ и /о/.
6
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Геминатите се јавуваат на морфемската граница со членските
наставки: вр'атта, кур'итто, д'етто, 'устта, а поради елизијата на
самогласките пред членските морфеми се јавуваат консонантски групи
од по три консонанти.
Во примерите со неакцентираните и и е доаѓа до метатеза на
самогласката пред согласката и образување на дифтонг со претходната
самогласка, на пр.: к'ојсте < козите, л'ојсто < лозјето.
Други важни особености се и лабијализацијата на л во æ и тоа и
во средината и на крајот на зборот: баæт'ија, баæч'ук, б'оæки, доæнен'ик,
жоæтн'ица, м'аæку, нек'оæку п'оæни, с'еæски, ак'ăæ, тргн'аæ, стан'аæ, цаæ,
промените во консонантските групи, упростувањето на консонантските
групи мн > н: н'огу, пс > пц-: тепц'ија, п'апца, пцув'иса, апцан'а, пч > ч:
ч'енка, чин'ица, ск > ц зад согласка: вак'ăфцки, сол'унцки, будал'ајцка,
шк'олцки, ст > с, шт > ш е засведочено и во крајните слогови од зборот:
прс, грос, прос, дош, приш.
За воденскиот говор како и за другите југоисточномакедонски
говори е карактеристична застапеноста на лексичките архаизми. Застапени
се и грцизми, познати во повеќето долновардарски говори (на пр. армас,
армаса, калеса, афореса, ипсома, камуха, крондир, мартир, омјас,
паплама, прион, фуртуна). Во голема мера се присутни и турцизмите
и тоа во различни тематски области, а поголем дел од нив се пошироко
познати и во други македонски говори: баир, боктиса, гарез, ѓул, диван,
долама, максус, сабур, санки, сермија, фајда.
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РЕЧНИК
'аба, мн. аби ж. горна машка облека од груба волнена ткаенина.
П'етре а слеч'е 'абăта и си ублич'е пиж'амо.
абăнџ'иа, мн. абăнџ'ии м. странец, новодојден, непознат човек
за средината во која се наоѓа. Кој б'ише бе то чув'екут шо сă л'афше су
теп? Не знăм, абанџ'иа.
'абер, мн. аб'ери м. вест, новост, порака. В'асил доби 'абер ут
т'атку му д'ека сă д'обри су здр'авјету. Му пушч'ик 'абер д'ома дă си д'ое.
аб'оæку, мн. аб'оæки н. Аб'оæкуту нă муж'ила дă гу ј'аде.
абуæч'ика, мн. абоæч'ики ж. младо јаболково растение.
'ава (само едн.) ж. воздух. Д'ецта испадн'аа нă 'ава.
автук'ину, мн. авток'ина ср. автомобил, моторно возило на четири
тркала. У дин'ешну вр'еме ск'ору секуј чув'ек има авток'ину. Ул'ицте сă
зăтруп'ани су авток'ина. Сп'ортску авток'ину.
'ага, мн. 'аги м. 1. земјопоседник во царска Турција 2. назив
за заповедник во турската платеничка војска, почесен назив на секој
угледен Турчин.
ад'ет, мн. ад'ети м. обичај што се прави по традиција, по навика,
на пр. членовите на семејството не почнуваат да јадат додека таткото
не го благослови ручекот со прекрстување. Так'а е ад'етут, нив'естăта
дă му бăкн'ува р'ăка нă св'атут.
аз'ăр прид. (само едн.) готов, подготвен. Д'ете, б'иди аз'ăр, триб'ува
дă т'ргниме! Аз'ăр сă чин'и, аз'ăр сă стор'и.
'азно, мн. 'азна ср. богатство, благо. Н'огу вр'ејќи 'азно. Озг'ора
м'азно, озд'ола 'азно прикриени нешта (нечистотија и др.).
а'ир (само едн.) м. среќа, корист, добивка. Ут та рăб'ота н'ема
а'ир. Уд рăб'ота 'има а'ир, ут св'ирка 'има се'ир. А'ир дă нă в'идат, пу
г'ăзут дă сă м'ăкнат.
аирл'ија, мн. аирл'ии немен. по род прид. 1. што носи среќа. И
т'ие б'иле аирл'ии. 2. прил. со среќа, среќно. Аирл'ија рăб'ота. Аирл'ија
дă е д'енут.
ајв'ан, мн. ајв'ани м. 1. добиток. Сел'анте су ајв'ани сă зăним'авăт,
су дуб'ици. 2. (прен. грубо) неработник, безделник. Отт'ука и ајв'ан чув'ек.
ајдам'ак, мн. ајдам'аци м. (разг.) неранимајко, скитник. Ајдăм'ак
ниeд'ин пу лош пăт тргн'аæ.
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'ајде чест. со значење на заповед. 'ајде, стан'увај! 2. при збогување
и при наздравување. 'ајде, су здр'авје! 3. при изразување желба. 'ајде, дă
б'икме нă св'оа з'емја! 4. во прашални реченици. 'ајде, шо збур'ува тој?
ајд'ут в. ајд'утин
ајд'утин, мн. ајд'ути м. 1. отпадник што се борел против турската
власт. Не е л'есно дă сă б'иде ајд'утин. 2. (прен.) крадец, разбојник,
отпадник од власта и од законот. У т'урцку вр'еме им'алу ногу ајд'ути.
Т'иа сă гул'еми ајд'ути.
ајл’'аз, мн. ајл’'ази м. безделник, неработник, мрзливец, скитник.
ајропл'ан, мн. ајропл'ани м. авион. Ду Кавк'аз су ајропл'ан ки
б'егам, су тр'енту ки сă в'рнам.
ак (само едн.) м. тоа што му следува на некого, плата, награда.
Си гу зе 'акут, 'ама рăб'отта си а в'рше. 'има ак. Ј'аде ак.
'ака, 'акат несв. скита, оди, талка, шета без некаква цел и без
потреба. Су зăмиж'ани 'очи 'ака нăн'ака-нăв'ака. Тој 'ака пу сук'ацте.
ак'ăæ (само едн.) м. ум, памет. А бре, д'ете, дек ти б'ише ак'ăлут.
А бе ти 'имаш ак'ăæ у гл'авта?
'акне, 'акнат св. мавне, удри. Зă м'аæку ки гу 'акнише су н'ешту
тв'рду.
'ала, 'алат несв. бара нешто неплански. 'ала пала.
ал'ајка, мн. ал'ајки ж. слугинка. Бај Ј'ован е стар, удв'ај 'оде.
С'екуј ден 'оде к'де н'егу 'адна ал'ајка.
ал'ал (само едн.) м. благослов, пожелување некому среќа, да му
биде убаво, корисно. Ал'ал му в'ера нă П'етре, гу б'ива. Ал'ал дă му е нă
з'етут, рăбутл'ив чув'ек.
алăм'анка, мн. алăм'анки ж. бебе; вид јаболко (сп. аламан
’германски‘).
алант'иса сă, сă алант'исат св. се разберат. Дă сă алăнт'исме ниа
су т'еп, триб'ува адн'о м'есиц дă сă л'ајфме су м'уцкте, а не су п'исма.
ал'асăндăк изв. Бог да чува!
ал'ат, мн. ал'ати м. орудие или прибор за еден занает или за рачна
работа. А зe т'орбăта су ал'атте.
алафр'анга, мн. алафр'анги ж. градска мода, носија копирана
од Франција. С'ега с'ăте н'осат алафр'анга. Ќи си а убл'ечам сукнăта
алафр'анга и ќи сă пруш'етме су ерг'енут.
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Алах (само едн.) м. муслимански бог. 'ајде 'оди, ним сă пл'аши!
Алах ќи тă ч'ува!
'алва, мн. 'алви ж. сладок десерт од брашно, гриз, шеќер и масло.
ал'ис прил. како. Вани ал'ис Пени (личи на Пени). 'абе ти си
П'етре? Не бе, јас сум Тан'ас. Л'еле, н'огу л'ичиш нă н'егу.
'алка, мн. 'алки ж. обрач, обично метален, за на раце, на нозе
или на врат што се носи како накит; алката е во форма на затворен
круг. 2. едно парче од верига, од синџир. 3. мал обрач од ковано железо
на порта, на врата.
алтипăтл'ак, мн. алтипăтл'аци м. револвер со шест куршуми.
'ајде, кинис'увај! Вујн'ицте тă ч'екат. Ним гу забр'авај алтипăтл'акут.
'ама сврз. в. но. Сè з'евај си, 'ама ним мă уст'авај.
ам'ал, мн. ам'али м. в. ам'алин.
ам'алин, мн. ам'али м.1. носач. П'ени три гуд'ини рăб'отше кăту
ам'алин нă железн'ичкăта ст'аница. 2. (прен.) слуга. В'асил му б'ише
ам'алин нă погул'емиут му брат.
ам'ан изв. (разг.) милост, спас, молба за милост, прошка и помош.
Ам'ан, бре, Кол’о, дај му н'екуја п'аричка нă д'етту дă си к'упе н'екуја
игр'ачка. Ам'ан, бре д'ете, ним гу пр'ај то, не е 'арну тăк'а дă сă в'алкаш
пу з'еми! Ам'ан, бре д'ете, сл'ушај м'аæку! Ам'ан, бре д'ете, з'астани,
ним луд'увај!
аман'ет мн. аман'ети м. доверба, нешто што се дава на чување.
Ти уст'авам аман'ет дă гу п'улиш д'етто.
амб'ар, мн. амб'ари м. 1. сандак жито и брашно. Д'енес ж'итуту
уд г'умнуту у врејќа гу уднис'еа пр'аво у к'ујќата, у амб'арут.
'ами (ами како) сврз. туку. П'етре не 'ојше, 'ами т'рчше.
ангар'ија (само едн.) ж. присилна работа.
анџ'ак прил. дури, додека, бидејќи, и така, штом, одвај. Анџ'ак
си т'ука, дă а св'ршме и та рăб'ота. Анџ'ак си лигн'а, с'еа спиј! В'адин
т'ешку му 'ојше рăб'отăта, анџ'ак 'адно турб'уле ур'еи субр'аæ.
'апа, 'апат несв. лапа. 'апа-л'апа гл'адин е к'ăту к'уче.
ап'аш, мн. ап'аши м. крадец, разбојник. Ап'аши влиз'еле у к'ујќта
пл’'ачки испукрăд'еле.
апăнс'ăс прил. ненадејно, неочекувано, одненадеж. Апăнс'ăс си
лигн'а дă сп'ие. Апăнс'ăс сă пујав'и, испăдн'а уд урм'анут.
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апл'а прил. отворено, директно. Сè сă пр'ајше, сè сă раб'отше
апл'а. Не с'ака дă збор'ува, апл'а ми рич'е.
апс (само едн.) м. затвор. М'ајка му нă П'етре ц'ала гуд'ина а
држ'але апс, заш'о м'ажут му бил партиз'ан.
апцан'а, мн. апцан'и ж. сп. апс, затвор. Л’'уде шо гн'иат у
апцан'ајте не а пр'ават ва рăб'ота.
арăб'а, мн. арăб'и ж. запрежна кола.
арăбаџ'ија, мн. арăбаџ'ии ж. човек чиешто занимање е да
превозува стока со запрежна кола.
арăв'ан (само едн.) м. раван, кас, лесно, рамномерно движење на
коњ побрзо од одење, а побавно од трчање, при што се чекори истовремено
прво со двете леви нозе, независно од тоа дали чекори или е во кас.
П'етре гу вјајн'а к'ојнут, к'ојнут тргн'а арăв'ан дă оде. 2. како прил. со
араван од. Гу т'ерше к'ојнут дă оде арăв'ан.
ар'ам 1. (само едн.) м. проклетство 2. немен. прид. проклет,
проколнат. Ар'ам дă ти е л'ебут шо гу ј'ајш. Арам дă ти е жив'отут!
арам'ија, мн. арам'ии м. крадец, разбојник. Адн'а нојќ влиз'еа у
с'елту арам'ии и испукрад'еа пл'емните су ж'иту.
аран'ија, мн. аран'ии ж. голем бакарен котел. К'ујќа без аран'иа
не бид'ува.
арг'ат, мн. арг'ати м. работник, наемен работник. В'адин 'имме
арг'ати.
ар'еса, ар'есат св. почувствува симпатија кон некого, кон нешто,
бендиса. Т'оме гу арис'а мом'ичту и си гу зe. Мă арис'а та стр'еднăта
м'ома. Мă арис'а м'ојта рăб'ота шо а рăб'отам.
ар'еса сă, сă ар'есат св. се бендиса. Д'етту и м'омта сă арис'але.
'арин, 'арниут прид. добар. 'Арин чувек. 'Арна рăб'ота.
арис'ан, арис'аниут прид. самобендисан, горделив.
арм'аса, арм'асат св. посврши, направи свршувачка. П'исаш, си
гу арм'асаæ Т'ашту.
арм'асник, армасн'ици м. свршеник. Пу адн'а гуд'ина то и стан'а
арм'асник. М'ици и П'ена нек'оæку гуд'ини б'ија армасн'ици.
арм'асника, арм'асници м. свршеничка. Армасн'ицте б'ија н'огу
стр'еќни.
арсл'ан, мн. арсл'ани м. 1. лав 2. (прен., разг.) силен, храбар,
бестрашен човек, јунак. Имме д'ома два с'ина, два арсл'ана.
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арч, мн. арчи м. трошок.
'арче, 'арчат в. 'арџи.
'арџе, 'арџат несв. троши пари. С'ăте п'ари и 'ăрџе зă јад'ејне. 2.
расходува, троши нешто. То шо сă ј'аде, б'ргу сă 'арче.
'аршин, мн. 'аршини м. стара мерка за должина (65–75 cм.)
ас'алин, ас'аæниут прид. добар, вреден, корисен, којшто е
вистински, таков каков што треба. Кумш'ијта сă пугод'и ас'ален чув'ек.
Асаæ в'ода. Стăн'а ас'ален мăж.
'аска, 'аскат несв. талкаат, се движат, врват. В'адин саæ 'аскат
пу с'елту.
'аскер, мн. 'аскери м. 1. војска. Гул'ем 'аскер мин'а пу с'елту. 2.
војник. То б'ише 'аскер две гуд'ини.
асл'и прил. Асл'и так'а. Асл'и каж'уваш?
ат, мн. атуви м. коњ. Ј'аваше нă црн ат и мавт'аше су с'абјăта.
ат'ăр, мн. ат'ăри м. 1. подрачје што припаѓа на некое село или
општина. С'еæски ат'ăр. 2. (прен.) ограден простор. Ат'ăр нă к'ујќта.
ат'ер (само едн.) м. желба, ќеф, атер. Зă дă не му гу скрши 'атерут
нă т'аткуту, с'инут си лигн'а дă сп'ие. љубов, наклонетост, добра волја.
Зă ат'ер нă м'ајка му, му пумож'ик.
ат'ица, мн. ат'ици ж. (арх.) кобила.
ат-пазар место каде што се продаваат коњи.
афер'им изв. браво! Ете, гл'едаш, 'арну си а ископ'аæ б'ашчата.
Афер'им, афер'им. Машала! Машала!
аф'иун, мн. аф'иуни м. 1. едногодишно растение – плодовите
му се крупни шапки, чушки од кои се добива опиум. 2. афионово семе.
ач'ик (арх. разг.) 1. немен. прид. отворен, јасен, бистар. Ач'ик
чув'ек. Ач'ик рăб'оти. 2. прил. отворено, јасно. И глид'аме л''ујто ач'ик.
Ач'ик рăб'отше, ич не сă срам'увше.
аџиб'а изв. дали. Аџиб'а ќи д'ојде нă рăб'ота.
аџ'ија, мн. аџ'ии м. човек што бил на поклонение на светите
места, Мека за муслиманите и Ерусалим за христијаните.
аш'ик, мн. аш'ици м. коска од задното колено на животните,
на пр. јаре, чашка (зглобна коска). Су н'его сă 'игра 'игрăта петк'амин
(играта пет камен, со пет камчиња).
ашиќар'е јавно, отворено в. шикир'е.
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браво.

'ашколсун изв. (арх., разг.) Машала, машала! прекрасно, одлично,

'ăрже, 'ăржат несв. К'ојнут 'ăрже не е зă 'арну, ај дă си 'ојме д'ома.
баб'ачко, мн. баб'ачкувци м. дебел и силен човек. Јак си м'оре
ти, си стан'аæ баб'ачко.
б'авча, мн. бавчи ж. градина. Ч'ера в'ечир гу вад'и фас'ул’ут у
б'авчата.
бад'ијава (бадијала) прил. бесплатно, под цена, залудно, напразно.
Не д'ава п'ари бад'ијава.
баздр'иѓан, мн. баздриѓ'ани м. трговец.
бăзл'ив, бăзл'ивиут прид. плашлив, човек кој се плаши да не му
се случи нешто лошо.
б'ăзл’у, мн. б'ăзл’увци м. плашливко.
ба'ир, мн. ба'ири м. рид, тумба. Ка 'ојше нăг'оре ду вич'ерта
стигн'а и гу пумин'а ба'ирут. Ки пум'иниш пр'ику ба'ирут ут та стр'ана.
бăј'аги прил. многу. Ти бăј'аги сă задрж'а у дујќ'анут.
бај'ам, мн. бај'ами м. бадем. 1. многугодишно шумско дрво со
бел или розов цвет и плод со јатки. Расцветани бај'ами. 2. плод од
бадемово дрво. Л''уп'ени и мил'ени бај'ами.
бăј'ат, бăј'атиут прид. што е застојан, стар, што не е свеж. Бăј'ат
леб. Бăј'ата м'анџа.
бăјр'ак, мн. бăјр'аци м. знаме. Су црв'ени бăјр'аци б'орцте уди'ја
н'априт.
б'ајче, мн. бајчевци м. чичко.
бакăд'ар (само едн.) м. бакрдан, јадење направено од пченкарно
брашно, качамак. В'ечир ќи си нăпр'ајме бакăд'ар су сир'ејне и мас.
бăк'ал, мн. бăк'али м. в. бăк'алин.
бăк'алин, мн. бăк'али м. трговец на различни производи, обично
прехранбена стока. Рăб'отше к'ăту бăк'алин.
бăкл'ава, мн. бăкл'ави ж. пита од тенки кори со мелени ореви,
по печењето прелиена со шербет. Домаќ'инкăта с'уче бăкл'ава.
бакс'уз, мн. бакс'узи м. човек што го следи лоша среќа. М'ајкăта
гу руд'ила бакс'уз.
б'акшиш, мн. б'акшиши м. подарок, дар, награда за направена
услуга.
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б'ал’а, мн. б'али ж. топка, фуска, голем и цврсто стегнат врзоп,
обично од платно. Субр'а сè у адн'а б'ал’а и сă врн'а у с'елту.
бала'уш, бала'ушиут прид. чакнат. Мрдн'ат уд 'умут, бала'уш
чув'ек.
балк'ан, мн. балк'ани м. планина. Б'ујќте разв'иват, бр'атќа,
г'оре нă балк'анут.
баæт'ак, мн. баæт'аци м. секира, направа за сечење дрва од шума
и зацепење ќутуци. Нат'очи гу баæт'акут 'утре ќи 'ојме дă б'ерме дăрва.
баæт'ија, мн. баæт'ии ж. секира. А устăв'и баæт'ијăта ду
ст'еблуту. Баæт'ијăта а н'ојше нă р'амту. С'ечи дăрва, баæт'ијăта
д'обру е нăтуч'ена. Н'ема ни рăце, н'ема ни нош ни бăæт'иа.
баæч'ук, мн. баæч'уци м. тока, рамка од метал, пластика или
друг материјал за закопчување на колан, ремен. Шир'ок р'емин су 'арен
баæч'ук. Гу опаш'а р'еминут и кр'ајут уд д'еснăта стр'ана гу протн'а
у баæч'укут.
б'анда, мн. б'анди ж. толпа, група, дружина што врши злосторства.
Б'андăта нă Тр'ико гу убр'а с'елту.
б'ăпне сă, сă б'ăпнат св. падне со тресок, влезе на сила. Наидн'ăш
сă бăпн'аа у уд'ајта.
б'ара, мн. б'ари ж. застојана вода во подлабоко место на површината
на земјата. Стăпн'аæ у н'екуа к'аæна, смрдл'ива б'ара.
бар'ија, мн. бар'ии ж. над оџакот, хоризонтално во полукруг
изградено ѕитче, полица, каде што стои ламбата и ја осветлува одајата.
Т'ука а ст'ава л'амбăта.
б'ăрим чест. изразува извесно ограничување. Дă си д'оат,
б'ăрим дă сă в'ијме.
б'арут (само едн.) м. експлозивна материја за полнење муниција
за огнено оружје. Б'ија адн'и фиш'еци, п'оæни су црн б'арут.
бăсам'ак, мн. бăсам'аци м. 1. скала, лествица. 2. скалило на скала.
Сă симнув'аа пу дрв'ејнте бăсам'аци нă ск'алта.
б'асма, мн. басми ж. вид шарена памучна ткаенина. М'омте
н'осиа шар'ена б'асма.
баст'ун, мн. баст'уни м. стап со свиткана рачка за потпирање
при одење.
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бат'ак, мн. бат'аци м. блато, мочуриште, кално место. Д'олу пут
ч'ешмăта 'имăме гул'ем окр'еглен, тркавал'езен бат'ак. 2. (прен.) расипан
човек. П'ушти гу н'егу, тој е бат'ак чув'ек.
бăт'але, бăт'алат св. остави. Јас му и бăтал'ик сирум'ашките
с'едби. Бăт'али а т'аа рăб'ота, не е зă т'еп.
б'аџа, мн. б'аџи ж. отвор на покривот од селска куќа.
бăџан'ак, мн. бăџан'аци м. роднинска врска помеѓу сопрузите
на сестри.
бăџан'ик, мн. бăџан'ици м. оџак, димник, отвор на покривот
низ кој излегува чадот од огништето. Пу бăџан'икут излег'ува к'адиш.
Никола зăстан'аæ прид к'ујќăта и гу пуле баџан'икут ка најз н'егу исп'ајѓа
к'адишут.
б'ашка прил. посебно, одделно. С'ăту ние б'ашка ќи гу пл'атме.
б'елким мод. изразува можност, веројатност, претпоставка,
надеж. Б'елким гр'евут ќи ми сă нăм'але.
б'ел’а, мн. б'ел’и ж. зло, несреќа, штета. Гул'ема б'ел’а стан'а,
ѓул'ијна ут т'опуви пăдн'аа врз с'елту.
б'иба, мн. б'иби ж. патка, шатка, пловка.
бибивр'еки само во мн. дел од облека, како шалвари, што го
покрива долниот дел од телото, долги и широки панталони со ногавици
собрани на глуждовите. Увч'арте н'осат пантал'они бибивр'еки.
бигăн'ица, мн. бигăн'ици ж. бегалка. П'енка избиг'а уд д'ома,
утид'е при м'омчту, стăн'а бигăн'ица.
бил'ег, мн. бил'ези м. природен или вештачки знак за распознавање.
Нă 'овците им ст'ават бил'ег нă д'еснуту 'уву. 2. трага, лузна од рана,
удар, изгореница и сл. Тој 'имше бил'ег уд р'ана нă гл'авта.
б'иæка, мн. б'иæки ж. лековита тревка. Ут купр'ива и уд др'уги
б'иæки м'оже дă сă св'аре ч'орба зă п'ојака крв.
б'ило, мн. б'ила ср. 1. планински гребен. Сă спушч'и пу б'илту
нăд'олу и влиз'е у тр'апут. 2. поголем стап, прат, долги дрвца. 'овцăта а
дупн'а нă 'адно б'илу и а митн'а нă р'амту. 'ајде, д'ете, нăр'еди и б'илта
пукрај кл'етут.
билув'ица, мн. билув'ици ж. (бот.) вид слива и цреша што е со
белузлава боја на плодот. В'адин т'ачи нăбр'а цр'еши билув'ици. В'адин
П'ени ки ој нă Пăдарн'ицта ки сă к'аче нă цр'ешта билув'ица, ки сă нăј'аде.
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билув'ичка, мн. билув'ички ж. (бот.) вид цреша што е со белузлава
боја на плодот. А нăп'оæни кушн'ицăта билув'ички и си утид'е.
билув'ички, билув'ичкиут прид. белузлав. Билув'ички цр'еши.
бил’б'ил’, мн. бил’б'или м. мала преселна птица што убаво пее,
славеј. Ш'арен бил’б'ил’. Тој пее к'ату бил’б'ил’.
бил’'им чест. дури. Бил’'им рич'е 'оти дујд'еæ.
бинд'иса, бенд'исат св. 1. се допадне некому. Г'остте гу биндис'аа
р'учекут. 2. Н'огу мă биндис'а н'овăта кн'ига нă П'етре. Т'иа сă биндис'аа
и сă з'еа.
биндис'ува, бендис'уват несв. се допаѓа некому.
биќ'ар, мн. биќ'ари м. неженет човек, момче, ерген. Стар биќ'ар е.
бирб'ат немен. прид. нечист, валкан. Пр'ави берб'ат – валка. Мă
нăправ'и берб'ат (прен.) мă искар'а, мă усрăмот'и (пред други).
бирб'ер в. бирб'ерин
бирб'ерин, мн. бирб'ери м. лице што се занимава со бричење и
потстрижување на лица од машки пол. Бик нă бирб'ер дă мă пустр'иже.
бирбирн'ица, мн. бирбирн'ици ж. берберски дуќан, просторија
во која се врши берберски занает. У нид'елте и празн'ицте бирбирн'ицта
живн'ува.
бирет'ина, мн. бирет'ини ж. отпадок, крпи, хартија, старудии
и сл. Адн'о чув'ек субр'а гул'ема бирет'ина и а пикн'а у кол'ичкта. С'ăта
бирет'ина а продад'е.
бириќ'ет (само едн.) род, плод, благодет. Акy гуд'инта бид'ува
дyждл'ива бириќ'ет ќи 'има.
бириќ'етен, бериќ'етниут прид. плодороден, многуплоден.
Бириќ'етна гуд'ина.
бит'ер немен. 1. прид. полош. Бит'ер уд жив'отно тă см'етат.
2. прил. полошо, повеќе. Гу направ'и бит'ер ут шо б'ише.
бит'иса, бит'исат св. заврши, скончи. Војнăта битис'а.
б'итка, мн. б'итки ж. свиткан крај на пита, баница, зелник. Ни
дунц'еа з'елник су диб'ели в'итки.
б'ичи, б'ичат несв. сече, реже трупци, греди и сл. Бичкиџ'ијăта
б'ичше н'ојќа.
бичк'ија, мн. бичк'ии ж. рачна пила, направа со дрвена рамка
и назабено челично сечило за сечење дрва со движење напред-назад.
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Вч'ера бич'име су бичк'ијăта шт'ици. Сек'ирте нă дрв'арте и бичк'ијте
нă бичкиџ'ијте.
биш'ика, мн. биш'ики ж. мочен меур. П'етре е прел'аден, саæ
а пр'азне биш'икта.
б'ишка, мн. б'ишки ж. свиња. Бишк'арут Мици и п'асше б'ишкте
у куст'енте. Пред Б'ожик б'ишкăта а зăкл'аа.
бишк'ар, мн. бишк'ари м. човек кој одгледува бишки, свињар.
Бишк'арут иск'опува ж'или ут п'апра и и р'ане б'ишкте.
благујн'ика, мн. благујн'ики ж. в. благ'ујн
благ'ујн, мн. благ'ујни м. (бот.) вид листопадно дрво со широки
назабени листови, вид дабова грмушка што има благи лисја или благи
желади, а козите многу сакаат да го јадат слаткото лисје и затоа козарите
го измислиле ова име. К'ојсте н'огу п'асат благ'ујни.
благ'уш, мн. благ'уши м. благо грозје. Ц'рну благ'ушу гр'озде.
благ'ушко, мн. благ'ушки ср. в. благ'уш.
б'оæска, б'оæск'ат несв. блеска, силно сјае, силно свети, одразува
силна светлина. С'иæну б'оæска сл'ăнцту.
боб (само едн.) м. (бот.) грав. Сел'анте сад'иа боб у б'ашчите
д'ека 'има в'ода.
б'овча, мн. б'овчи ж. врзоп со предмети, обично алишта, шамија,
чаршав, скутник и сл. Д'онка су б'овчте пред неа сă нăмест'и ду
пајтунџ'ијта.
б'оза (само едн.) ж. ориентален пијалак од квасец и пченкарно
брашно. Сă освеж'име су л'адна б'оза.
б'озлик (само едн.) м. бозел. На м'окра з'емна р'астат грм'ушки
б'озлик.
бој, мн. боеви/бојови м. висина, раст. Фин'ерут б'ише крен'ат
нă чув'ечки бој.
б'оја, мн. б'ои ж. 1. средство, материјал за боење. Адн'о к'ило
б'оја. 2. впечатокот што го остава на окото обоеноста на предметот. Ја
мен'и б'ојта нă л'ицту. 3. боја на глас, на звук и сл.
б'оæва, мн. б'оæви ж. болва, ситен инсект што живее како паразит
по луѓето и животните.
б'оæши сă, сă б'оæшат св. се треби, се чисти од ситни инсекти:
болви, вошки и сл.
бонл'ук прил. многу, во големо количество, во голем број спроти
малку. Бонл'ук јад'ејна.
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борч, мн. б'орчуви м. долг, тоа што некој некому му должи. Г'оче
си 'има б'орчуви.
б'оæка, мн. б'оæки ж. палто за невеста со лисица на јаката.
брав, мн. бр'ауви м. мажјак на овцата.
брад'ул’ка, мн. брад'ул’ки ж. девојка со некој карактеристичен
знак на брадата. То сă фат'иæ су адн'а брад'ул’ка.
брезов'ика, мн. брезов'ики ж. младо брезово дрво.
брк'ан, брк'аниут прид. мешан. У брк'анте пл’'ачки си а нăјд'ек
с'ивта куш'ул’а.
бр'унка, мн. бр'унки ж. бронка, мал воспален израсток на кожата,
мозолче, струпче. Нă л'ицту му сă пујав'иа м'али бр'унки.
буб'ајќ (само едн.) м. памук. Су буб'ајќ си гу исчист'и гн'ојнуту
'уше.
б'убла, мн. б'убли ж. работа. Б'убла сă каж'ува раб'ота.
б'убли, б'ублат несв. работи. Сир'ејнту гу б'ублише, гу рăб'отше,
гу притуч'увше.
бубут'ева, мн. бубут'еви ж. бука. У н'ашта м'аала н'ема бубут'ева.
був, мн. бувови м. (зоол.) ноќна птица грабливка. У ст'арăта
б'ука жив'ејше адн'о був.
б'увка, мн. б'увки ж. туфка, пувка од пердуви на главата на
некои птици. Нă м'омта к'осăта б'ише субр'ана нă адн'о м'есту кăту
б'увка. П'етре ут к'оста нăправ'иæ уб'ава б'увка нă гл'авта.
будал'а м. (пејор.) будала. Ух, м'ори будал'а – му рекла.
будал'ак (будал'ајќ), мн. будал'аци м. (пејор.) будала.
будал'ачка (будалајчка), мн. будал'ачки ж. (пејор.) будала.
будл'анка, мн. будл'анки ж. (бот.) боцка, тврд шилест израсток
кај некои растенија и животни. Ежува будл'анка.
буж'анка, мн. буж'анки ж. (бот.) булка, едногодишна билка со
големи црвени цветови, од фамилијата афиони; цвет од растението
мачец. Пр'олетта к'ăде и дă сă исп'улиш, с'егде сă црвен'иа буж'анкте.
бужил'ак, мн. бужил'аци м. виножито, атмосферска појава по
дожд. Нă н'ебту сă пујав'и бужил'ак.
буздуг'ан, мн. буздуг'ани м. средновековно ладно оружје.
бујр'ум изв. повели, повелете. Бујр'ум, П'етре, дă сă нăп'ијме к'афе.
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б'укло, мн. б'укла ср. буклија, дрвен сад за вода или за вино,
главно служел за носење вода за пиење при работа на поле. Едну увч'арче
дујд'е нă ч'ешмăта и гу нăпоæн'и б'ублуту в'ода.
бул'ајќи мод. изразува желба. Дај Боже, подобро, поарно тоа да
се случи. Бул'ајќи, Г'оче дă д'ое.
бул'ева мн. бул'еви ж. болка. То усет'и ј'ака бул'ева у н'огăта.
У м'еут 'имам бул'ева.
б'уæне, б'уæнат св. упадне. Буæн'аа в'оæцте у бул’'укут.
бул'увра, мн. бул'уври ж. еден вид слива.
бул’'ук, мн. бул’'уци м. стадо, крдар, мноштво животни. Г'оре
нă т'умбăта испăдн'аа бул’'ук 'овци.
бумб'ар, мн. бумб'ари м. инсект што брмчи при летањето. Д'ека
изв'орут д'ецăта фајќ'аа м'ајски бумб'ари.
б'унда, мн. б'унди ж. горна облека од крзно. М'омте сă ублич'ени
у б'ели б'унди.
бун'ела, мн. бун'ели ж. в. виљушка, дел од приборот за јадење.
Су бун'елăта нăбодн'а п'арче сир'ејне.
бунл'ук прил. многу. Т'амка 'имше бунл'ук л’'уде и јад'ејне.
бурăв'аæка, мн. бурăв'аæки ж. дрвена лажица. К'а сă г'отве су
бурав'аæка сă бур'аве, сă разбурав'ува м'анџăта.
бурăв'ало, мн. бурăв'ала ср. човек што се меша во нешто. Чув'ек
шо бур'аве н'ешту.
бур'аве, бур'ават несв. меша, обично храна при приготвување.
Ж'ента у гутваæн'ицта а бур'аве м'анџăта шо сă г'отве. 2. задева. То
д'етту мă бур'аве, мă ч'епка, мă зăд'ира, не мă уст'ава нă мир. 3. се лоши
некому. Ми сă бур'аве у стум'ајќут.
бург'ија, мн. бург'ии ж. алатка за дупчење на разновиден
материјал, сврдел. Ут т'орбăта в'ади т'есла, турп'ии, бург'ии.
бур'ина, мн. бур'ини ж. борина, смолесто дрво од бор што служи
за осветлување.
б'урма, мн. б'урми ж. вид прстен, златен, венчален или свршенички.
Младож'енцте пред к'умут и пред п'опут си и размен'иа прст'ејнту.
бурч'ак, мн. бурч'аци м. растение како уров.
б'утка, б'уткаат несв. 1. турка. Л’'ујту сă бутк'аа дă изл'езат
нă п'рвиут ред.
бутурн'ица, мн. бутурн'ици ж. настинка.
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буч'ика, мн. буч'ики ж. (бот.) вид младо листопадно, планинско
дрво. Ду ст'арăта б'ука р'астше адн'а мл'ада буч'ика.
б'учка, мн. б'учки ж. левото и десното место за седење од оџакот.
Ст'ани уд б'учкăта, д'еду ти с'ака дă си с'едне нă м'есту.
в'ăглин, само едн. м. ќумур, јаглен, дрвен ќумур, камен јаглен
(ќумур). Су кофа в'ăглин сă врат'и ут кил'арут. Сă врн'ак ут кил'арут
су в'ăглин. Дунц'ек в'ăглин зă ск'арăта.
в'адин прил. денес и денеска, овој ден, денешниов ден. С'ине,
в'адин триб'ува дă 'ојме нă н'ивта дă к'опме. В'адин учен'ицте ќи 'учат
ду в'ечир.
в'ăже, мн. вăж јна ср. јаже, сукани, плетени влакна од коноп
или од друг материјал, што се користи за врзување разни предмети.
в'ăзеæ, мн. в'ăзли м. јазол, тоа што се добива кога ќе се заврзе
или ќе се сплетка јаже, конец, жица и сл. Кон'ецут сă врз'а у в'ăзеæ.
вак'ăф, мн. вак'ăфи м. вакаф, имот добиен со завештание во
верски цели.
вак'ăфцки, вак'ăфцкиут прид. што припаѓа, што се однесува на
вак'ăф. Вак'ăфцки им'от. Вак'ăфцко место. Вак'ăфцка нива.
в'али, в'алат несв. пали оган. Ете, т'ука, нă во м'есту в'ал'ме 'огăн.
в'аæка сă, сă в'аæкат несв. се тркала. Нă п'ăтут, пред адн'о д'ујќан
сă в'аæкаа аб'оæка.
в'аæта, мн. ваæти ж. мочуриште, мочурливо место, рамна и
влажна плодна земја. Нă пр'олит лиж'еа нă м'окра и пл'одна в'аæта.
вамп'ир, мн. вамп'ири м. според народното верување, мртовец
кој навечер го напушта гробот, ги дави луѓето и им ја пие крвта.
вар'ела, мн. вар'ели ж. големо буре, дрвен сад со два газера стегнат
со обрачи во кој се чуваат течности, најчесто вино. Зă з'има устав'име
в'ино у б'очвите. Сă прав'иæ к'ăту вар'ела, сă здибил'иæ к'ăту вар'ела.
вар'ија, мн. вар'ии ж. еден вид балтак без сек, од двете страни
со топуз за кршење камења. Су вар'ијта и к'ршше кам'ејнта.
в'арка, мн. в'арки ж. 1. лотка, арка. Су в'арка а пумин'аа р'екта.
2. играчка од хартија. Д'ецта си пр'ават в'арки и кл'авăт нă в'ода дă
пл'иват.
в'едру, мн. в'едра, ведр'ијна ср. дрвен и метален сад, обично без
капак, со прицврстена рачка. У в'едра и моæз'име к'ојсте.
в'ејка, мн. в'ејки ж. гранка од дрво. Гони, д'онци с'уви в'ејки дă
зăп'ал'ме 'оган. Су с'уви в'ејки в'аликме 'огăн и сă гр'ејкме.
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вид'ело мн. вид'ела ср. 1. светлина. Си зăмин'а пу вид'елу. 2.
кандило, направа за светење, на газија, со борина и сл.
в'ила, мн. в'или ж. орудие со два или повеќе парошци за работа со
сено, слама, гној и сл. Су мет'ална в'ила гу в'ајѓаше гн'ојут ут кăт'ојут.
вила'ет, мн. вила'ети м. крај, област, роден крај. Еве гу м'ојут
р'один вила'ет, куч'ијнта су рад'осно ла'ејне мă причек'уват.
вил'енце, мн. вил'енца ср. волнена прекривка, килимче. Вил'енце
зă пукрив'ајне и пустил'ајне.
вирвир'ица, мн. вирвир'ици ж. мало шумско животно со долга
опашка. Ја вид'е т'ам вирвир'ицта д'ека ск'ока уд гр'анка нă гр'анка.
вирј'ан, вирј'аниут прид. лош, недобар човек. М'ојут др'угар зă
н'егу збор'ува оти е вирј'ан пишт'ол, вирј'ан чув'ек.
вис (витис), мн. в'исуви (в'итиси) м. 1. пропаст, карпа. 2. висина,
височина. В'исут пут с'елто.
висошч'ина, мн. висошч'ини ж. височина. Д'ецта сă искăч'иа
нă адн'и висошч'ини нăд р'екта.
вит'ис, мн. вит'иси м. провалија, бездна. Вит'ис кр'ај п'ăтут.
в'итка, мн. в'итки ж. свиткан крај на пита, баница, зелник. Ни
дунц'еа з'еæник су диб'ели в'итки.
вит'оса сă, сă вит'осат св. го снема, се изгуби.
вјас, мн. вј'асуви м. брзина. Нă вјас сăк'ше дă ст'игне нă вр'еме
нă рăб'ота.
вј'аса, вј'асаат несв. брза, брзо врши некое дејство. Ж'енăта вј'асше
дă а сур'еди к'ујќăта. Д'етту вј'аса, нă вр'еме с'ака дă ст'игне нă шк'оло.
воæк'арник, мн. воæкарн'ици м. место во планината каде што се
собираат волци. Куч'ијнта буæн'аа у воæк'арникут дă и л'оват в'оæцте.
в'оæна, мн. в'оæни ж. густи влакна што го покриваат телото на
некои животни (овци, камили и сл.). Гу г'ал'ше ј'агниту пу м'екăта в'оæна.
в'оæта, мн. в'оæти ж. прошетка. 'ајде дă нăпр'ајме адн'а в'оæта
и дă д'ишме ч'иста 'ава.
враг, мн. вр'агуви м. 1. според верските претстави носители на
злото: ѓаволот, сатаната. 2. непријател, противник. Вр'агут дă гу з'ева.
вр'ăнџа сврз., чест. 1. дури, за засилување и за назначување дека
се одвива нешто повеќе од очекуваното, во просторни и во временски
граници. Вр'ăнџа рăб'отше, ама не издрж'а ду крај. Стас'але вр'ăнџа ду
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гр'адут. 2. за истакнување. Маре дă видиш, с'ăте ублич'ени к'ăту нас,
к'ăту нас н'осăт тиа м'ăјжте и ж'енте вр'ăнџа.
врапч'ан, мн. врапч'ани м. врабец, мала сива птица што живее
во населени места. Прилет'уват врапч'ани под пинџ'ерта и чоп-чоп су
клунч'ијнта, гоæтат р'онки л'епче.
вр'ау, мн. вр'ауви м. сноп жито послан на гумно за вршидба. И
т'ера к'ојнте дă гу ст'ăпкат вр'аут.
вр'ева ж. гласно, силно зборување, викотница, џагор. Д'ецта у
дв'орут гул'ема вр'ева крин'аа.
вр'еска, вр'ескат несв. 1. пишти гласно, силно плаче. Б'ебиту цаæ
ден вреск'аше. 2. силно вика, бучно се расправа. Та вр'еска пу л’'ујту.
врит'ену, мн. врит'ена ср. дрвено заоблено стапче што е подебело
на средината, а зашилено на краевите, на кое се намотува преѓа при
предење. Г'ица пр'еде су д'абуву врит'ену.
в'рне сă, сă в'рнат св. се врати, дојде повторно на местото од каде
што тргнал. Цаæ ден б'ише нă рăб'отта, д'ури вич'ерта сă врн'а д'ома.
Сă врн'а уд В'один.
врт'ешка, мн. врт'ешки ж. кружна направа што се врти. Две
деца и врт'еа врт'ешкте у тепц'иа и чија врт'ешка под'оæгу ќи в'рте,
тој е пуб'едникут.
в'ршник, мн. вршн'ици м. метален поклопец под кој се пече
леб и др. К'оа гу крин'а б'аба в'ршникут, вид'ек 'убаву испич'ени п'упки.
вт'есин, вт'есниут прид. виновен. Во чув'ек е вт'есин, а др'ујќ а
удд'ева, друјќ а пл'ајќа.
вулув'ар мн. вулув'ари м. говедар.
вунт'ур, мн. вунт'ури м. вид птица.
г'ăба, мн. г'ăби ж. печурка.
гав'аз, мн. гав'ази м. телохранител, стражар, чувар. Су гав'ајзте
сă ш'етше ут каф'ене ду кăф'ене.
гавр'ан (кркач), мн. гавр'ани (кркачи) м. непреселна птица.
гăд'ичка, гăд'ичкат несв. скокотка.
гăз, мн. г'ăзуви м. задник. Огăн дă и изг'ори, пу гăс дă сă вл'ечăт.
г'ăзир, мн. г'ăзири м. долниот дел од некој сад, долната површина
од некој предмет. И пикн'а п'арте у синд'ујќут нă г'ăзирут.
г'ајда, мн. г'ајди ж. народен дувачки инструмент составен од
мев (мешина), најчесто од коза.
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гајд'ар, мн. гајд'ари м. свирач на гајда. Во чув'екут гăјд'ар,
гăјдарџ'иа-ј, св'ирше нă м'ојта св'адба.
г'ајле, мн. гајл'ијна ср. грижа. А г'ајлету е гул'ему зă понан'ака
шо ки ст'ане. Си 'има чув'екут г'ајле.
гајр'ет, мн. гајр'ети м. 1. помош, поддршка, услужност. Гајр'ет
не му тр'еба, с'амо удм'ена. 2. сила, енергија, храброст, трпение. Гајр'ет,
гајр'ет, ако има век и ил'ач ќи сă н'ајде! Гајр'ет, с'ине, гајр'ет, ќи т'ргне
рăб'отта нă 'арну!
гајт'ан, мн. гајт'ани м. жица за приклучување на електричен
апарат. Б'ише нă доæг гајт'ан.
гајтанџ'ија, мн. гајтанџ'ии м. изработувач на гајтани. С'инут
стан'а гајтанџ'иа.
г'ајќи (само едн.) долна облека, обично од памук, за долниот дел
од телото, со или без ногавици. Му сă тр'есăт г'ајќте.
гăл'ăб, мн. гăл'ăби м. дива или питома птица со среден раст,
симбол на мирот. Гăл'ăбте сă разлит'аа пу н'ебуту.
гăлар'иа, мн. гăлар'ии ж. тунел, ископан подземен премин низ
кој минува воз. Кăде с'елту Вл'адуву 'има гăлар'иа пу к'оа в'рви тр'енту.
Уд В'один ду с'елту Вл'адуву тр'енту мин'ува најз две-три гăлар'ии и
исп'ајѓа нă нăсташ'онут.
г'ăнга, г'ăнгат несв. зборува низ нос. К'оа збор'ува тој г'ăнга.
Д'ецта 'оти нă-брз'ина збор'уват, г'ăнгат.
г'ăска, г'ăски ж. 1. крупна, бела птица што плива. Пит'ома г'ăска.
Д'ива г'ăска. 2. (прен. пејор.) глупава жена. Сă др'ужиш су та г'ăска?
гем'ија, мн. гем'ии ж. лаѓа, брод. Б'ија к'ăту р'обуви нă гем'иа.
гемиџ'иа, мн. гемиџ'ии м. 1. лаѓар, бродар. 2. (истор.) учесник во
палењето на Отоманската банка во Солун во 1903 г. Сол'унцки гемиџ'ии.
гибир'иса, гибир'исат св. пцовиса (за животно), умре. Гибирис'алу
мăг'арту. И зăтвор'иле у апцан'а и там гибирис'але.
гивр'ек, мн. гивр'еци м. С'екуа ден П'ени појад'ува гивр'ек.
г'иди изв. при укор. Бре г'иди!
гид'иш м. помин. К'ăту шо гу п'ул’ам, гид'ишут не му ч'ине.
гинг'ир (само едн.) м. висока трева.
гнас (само едн.) м. само во изрази – одвратно, гадно. Му е гнас
дă гу гл'еда. 'аку не в'и-ј гнăс, јад'ејте гу!
гр'ебе, гр'ебат св. драска нешто со нокти или со нешто остро.
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греж(д), мн. гр'еждуви, гр'ежуви м. глужд, тркалезен дел на дрво
на место каде што израснала гранка, јазол. Дрв'арут сич'е адн'о дрв'ену
ст'еблу су гр'еждуви нă н'егу.
греуш (само едн.) м. растение како прнар.
гр'имна, мн. гр'имни ж. накит, украс за рацете; белезица. М'омте
к'оа рăб'отат у гутварн'ицăта си и изв'ајѓат гр'имните уд р'ăцте.
грип, мн. гр'ипи м. Там 'имше адн'о грип нăтре у в'оата. Гр'ипи,
ст'ени, кам'ејна.
гриш'ина, мн. гриш'ини ж. (бот.) тревно растение што расте
во житата.
грл'ица, мн. грл'ици ж. (зоол.) вид преселна птица слична на
гулаб.
груун'ат, груун'атиут прид. што е истоштен, изморен, остарен,
опаднат. Ж'ента е груун'ата, устар'ена, прупадн'ата...
гувид'ар, мн. гувид'ари м. човек што одгледува, што пасе говеда
(волови).
гувид'арка, мн. гувид'арки ж. вид габа.
гувид'арник (само едн.) штала, просторија за добиток, обор. И
субр'аа вул'ојвте у гувид'арникут.
гуг'утка, мн. гуг'утки ж. птица слична на гулаб што живее и
во населени места.
г'уде, мн. гуд'ијна ср. прасе.
г'уна, мн. г'уни ж. селска, топла горна облека сошиена од шајак.
Увч'арте, куз'арте н'осат г'уни и к'оа сп'ијат сă пукр'иват су г'уни.
гурб'ет (само едн.) м. одење во туѓа земја за да се заработат пари,
печалба. Сирум'ашните сел'ани 'одăт нă гурб'ет.
гурб'ија, мн. гурб'ии ж. гурабија, ситно колаче направено од
брашно, јајца, шеќер, масло, ореви и др. Б'аба им пон'уди нă г'остите
сл'атки гурб'ии.
гур'ида, мн. гур'иди ж. незрело грозје. Ту, не сă ј'аде во гр'ојзе,
гур'ида!
гутваæн'ица, мн. гутваæн'ици ж. просторија каде што се
подготвува храна, кујна. Ц'ала н'ојќ гутв'ачте б'иа у гутваæн'ицта.
гутварн'ица, мн. гутварн'ици ж. кујна. Вадин, баба ми, цаæ ден
рăб'отше у гутварн'ицта.
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г'уша, мн. г'уши ж. 1. грло, предниот дел од вратот. Нă г'ушăта
н'осше 'убав ѓирд'ан. 2. болест на штитната жлезда при што доаѓа до
гушавост, струма.
гуш'ара, мн. гушари ж. путијна.
гуш'арка, мн. гушарки ж. в. гуш'ара.
гушт'арка, мн. гушт'арки ж. вид габа.
д'абитер немен. 1. прид. полош. Д'абитер уд жив'отно а см'етат.
2. прил. полошо. Грев нă фан'а, д'абитер дă т'ргаме ут ник.
дăб'ица, мн. дăб'ици ж. младо дабово дрво. Г'оче к'астре в'етки
зă дă р'асте дăб'ицăта пр'аво нăг'оре.
дăб'ичка, мн. дăб'ички ж. дабово дрво, вид дабова грмушка.
Вис'ока дăб'ичка. Ќос Ќос'уле, в'ртăм п'ашка, с'ечăм дăб'ичка, п'ушчи
ми п'иле!
дăбч'ика, мн. дăбч'ики ж. даб, листопадно дрво со широки
назабени листови и со плод (желад).
далăв'ера, мн. далăв'ери ж. сплетка, трик, подметнување. Пр'ави
далăв'ери су путф'уци.
дал'ак, мн. дал'аци м. 1. слезина. 2. болест на слезината, зголемена,
отечена слезина. Дал'акут дă гу ф'ане! Дал'акут дă гу ут'епа! (клетва).
дăлан'ица, мн. дăлан'ици ж. деланка, тенко парче што паѓа при
цепење дрва. Адн'а дăлан'ица гу удр'и пу л'ицту.
далдис'ува (сă), (сă) далдис'уват несв. се внесува во нешто,
тргнува по нешто. Сă далдисув'але у 'игрите.
дăм'ар, мн. дăм'ари м. 1. крвен сад, пулс. Ут страв дăм'арте
зăфан'аа дă им ч'укат побргу, пос'иæну. 2. Му сă стрис'еа дăм'арте.
д'амка, мн. д'амки ж. извалкано место, петно. Д'амки нă
чарш'афут. 2. бенка, белег на телото. М'омичктă 'има д'амки нă л'ицту.
д'амла (само едн.) ж. срцев или мозочен удар, апоплексија. Гу
удри д'амла 1. Се парализира, се фати. 2. се почувствува замелушен од
големо изненадување.
дăпч'ика, мн. дăпч'ики ж. мало младо дабово растение. К'оа и
суб'ираме к'ојсте дă л'ежат, јас си лигн'увам пуд дăпч'икта.
д'атле, мн. датл'ијна ср. птица, вид врабец. Ј'ату датл'ијна прн'аа
ут в'ејка нă в'ејка.
д'ејгиди изв. за обраќање кон некого или кон нешто со нагласена
емоционалност. Д'ејгиди, си литн'аа гуд'инте.
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д'емне, демнат св. скришум гледа некого. Воæкут му гу д'емнише
булукут.
д'етле, мн. детл'ијна ср. (зоол.) клукајдрвец.
диб'ек, мн. диб'еци м. 1. издлабен сад од камен или од дрво
во кој се толчи сол, пипер, кафе и др. звук од празен дибек. 2. (прен.)
глупав човек.
дибид'ус прил. сосема, потполно. Дибид'ус не зн'ае.
д'икиæ, мн. д'икили м. железна алатка со два крака за копање
(лозје, градина и сл.) 'рѓос'ан д'икиæ.
дил'ија, мн. дил'ии м. јунак. И дил'ии гл'ави видн'еа.
д'ил’ми сврз. и чест. (арх.) штом, кога, бидејќи, нели. Д'ил’ми
си д'ошоæ с'еа, не сă враќај!
димб'еæ, мн. димб'ели м. мрзливец, неработник, готован. Р'анам
димб'еæ.
дим'ек мод. значи, то ест, да речеме, божем. Дим'ек мă разбр'а.
Дим'ек а слушн'а. Дем'ек, ти си пуд'обриут. Дим'ек тăк'а триб'ува дă б'иде.
дип прил. многу, сосема. Ст'ана дип л'ошу. Дип ајв'ан.
д'ира, мн. д'ири ж. трага од човек или животно. К'учту пу д'ирта
гу л'овше з'ајцут. Трчан'ик зăг'арут гу спулув'а з'ајцут, 'ама з'ајцут му
избиг'а.
дир'еџе (само едн.) положба, состојба (обично неподнослива,
тешка). Вид'ејте ду кое дир'еџе д'ошоæ.
дирм'ере, дирм'ерат несв. трга, фаќа, кине. Гу фан'а л'ебут и гу
дирм'ере, гу држе и гу к'ине, гу ј'аде.
дитил'ина, мн. дитил'ини ж. (бот.) ливадска билка со по три
(четири) зелени заоблени ливчиња на тенко стебленце. Р'осна дитил'ина.
доæнен'ик (само едн.) м. ветер што дува одоздола, од југоисточната
стана. Леле! В'адин ц'аæ ден доæнин'икут д'уе.
драм'ојн мн. драм'ојни м. направа за правење тарана.
др'аска, др'аскат несв. повредува, оштетува некого или нешто
гребејќи со нокти или со остар предмет. П'ени су кăрф'иа др'аскше пу
ѕ'идут.
дрван'ар, мн. дрван'ари м. лице што сече и носи дрва за огрев.
Дрван'арте 'есинта субир'аа д'рва зă з'имта.
дрв'иче, мн. дрвич'ијна ср. мало, младо дрвце. Вис'око дрв'иче.
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дрен, мн. др'енуви м. (бот.) шумско дрво што расте во грмушки,
со многу тврдо стебло, со жолти цветови и со ситни црвени плодови.
Зацв'етиа др'ејнту.
др'енка, мн. др'енки ж. плод од дрен.
др'исл’у, мн. др'исл’увци м. лице што многу и лесно се плаши.
Ј'аска ти рич'ек, н'ојќа не н'ојќа дă ојш дă нăп'оæниш в'ода, ти не 'ојш.
Ним б'иди др'исл’о! 'Ајде 'оди!
држ'ајле, мн. држајл'ијна ср. дел од секирата. П'етре су дв'ете
р'ăце гу држше држ'ајлту и ц'епше д'рвца.
држ'але, мн. држал'ина ср. дел од алатка што се држи со рацете,
рачка. Држ'алту нă сек'ирăта.
дрим, мн. др'имуви м. прав, прашина.
д'рмка, мн. д'рмки ж. ниско растение што расте во група од
повеќе стебленца. Врапч'анте п'ăраа уд д'рмка нă д'рмка.
дрн'ат, дрн'атиут прид. што не е мирен, палав, непослушен.
Дрн'ату д'ете.
д'рпи сă, сă д'рпат св. се чеша (грубо). Д'оæгу, д'оæгу сă дрпше
пу сн'агта.
друм, мн. др'умуви м. пат.
дуб'итук, мн. дуб'ици м. домашни животни (крави, коњи, овци,
кози и др.). Бр'атут и субр'а дуб'ицте у дв'орут.
дуд'ујќ, мн. дуд'ујци м. глупак. Шо м'ојш уд н'егу дă п'алаш?
Дуд'ујќ ни'един!
дујн'а (само едн.) ж. земја, свет, народ. Ѓузел дујн'а – убав свет.
Триб'увше дă пуж'ијвме зă дă в'ијме шо ќи ст'ане уд ва дујн'а. Нă ц'ала
дујн'а во н'ешчу гу н'ема.
дуким'аса, дуким'асат св. 1. забележа. Мă дукимас'а; 2. проба.
Дуким'асај гу гр'авут, д'али е сул'ен.
дукимасл'ив, дукимасл'ивиут прид. лице што забележува сè што
се случува околу него. Гу вид'е 'ежут зăд д'ăпчту? Не вид'ек н'ишчу. Ја
г'у бе т'ука! Еј, а бе ти наист'ина си биæ дукимасл'ив!
дукус'уре, дукус'урат св. уништи, упропасти до крај, убие. В'аа
раб'ота ќи тă дукус'уре.
дул'ама, мн. дул'ами ж. 1. машка горна облека со ракави, обично
волнена и долга. Сă ублич'е у д'оæга ц'рна дул'ама. 2. женски фустан без
ракави од волна. П'ена си куп'ила дул'ама. Ж'ента си а ублич'е дул'амта.

130

дул'ап, мн. дул'апи м. вѕидан орман, шкаф за сместување облека,
садови и др. Дул'апут б'ише поæн су н'егуви ал'ишта.
д'ума, д'умат несв. мисли, размислува. Ц'ала нојќ 'оку не зăтвор'ик,
саæ дум'ак.
д'ума, мн. д'уми ж. збор. 'ајде бе, к'ажи н'екуа д'ума!
дум'ан, мн. дум'ани м. облак. Дум'ан сă чин'и, му а дујн'а, к'ăту
убл'ак сă крин'а.
дум'ат, мн. дум'ати м. едногодишно градинарско растение со
тркалезни, црвени, сочни месести плодови, патлиџан (се користат за
салата, сок, додаток при готвење). Ск'ору с'екуј ден си куп'увме дум'ати.
Д'еуту влиз'е у град'инта и скин'а н'екоæку дум'ати.
дуп'ало, мн. дуп'ала ср. поткажувач, шпион, тој што пренесува
лаги, подбуцнува. Ама в'а дуп'ало б'ише.
д'урле сă, сă д'урлат несв. се лути, се мурти. Вр'емту саæ сă д'урле.
дуjќ'ан, мн. дуjќ'ани м. продавница. Син ми рăб'оте у дујќ'анут
нă К'ол’о Палив'анув.
душм'ан, мн. душм'ани м. противник, непријател, човекот што
покажува омраза, злоба кон некого или кон нешто. Падн'а у р'ăцте нă
душм'анут. Шо па ти си кинис'аæ пу н'егу, то ти е душм'ан, бе, саæ
л'ошу ти м'исле.
ѓ'авол, мн. ѓ'аволи м. натприродно суштество кое обично живее
во пеколот.
ѓ'оа, ѓ'оам'ити чест. божем. Си лигн'а ѓ'оа дă сп'ие, н'икак дă гу
ф'ане с'онут.
ѓ'оам'ити чест. в. ѓоа.
ѓ'онџе, мн. ѓонџ'ијна ср. трифиљ, трилисна детелина.
ѓуз'ел немен. прид. убав, прекрасен. Ѓуз'ел м'ома. Ѓуз'ел јунак.
ѓ'уле, мн. ѓул'ијна ср. граната, топовско зрно. Ајрупл'анте фрл'иа
ѓул'ијна нат с'елту.
ѓум, мн. ѓум'ови м. голем бакарен сад за вода, ракија, вино, млеко.
'ичку, д'онци и ѓум'овте дă и нăп'оæниме мл'еку.
ѓумче, мн. ѓумч'ијна ср. Гу з'е ѓ'умчту су вр'ела в'ода и пучн'а
дă м'еси.
ѓурунт'ија, мн. ѓурунт'ии ж. врева, викотници. Не м'ојжше дă
зăсп'ие уд гол'емăта ѓурунт'иа у дв'орут.
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'ејгиди изв. најчесто изразува прекор и сожалување. 'ејгиди, шо
си нăправ'иæ, бре д'ете, ќи тă к'арат д'ома!
'ејми чест. за изразување неверување во искажаното. 'ејми, к'ак
дă не – и т'о ќи сă чин'ило.
ем сврз. и. П'ăтут б'ише ем д'оæг ем т'ежук.
'ендар, 'ендриут прид. дебел, крупен, што има голем обем. То е
'ендро д'ете. Б'ише м'аæку стар, 'ендар мăж.
ж'егла, мн. ж'егли ж. жегол, железна или дрвена прачка што се
става на јарем при впрегнување.
жигув'ина, мн. жигув'ини ж. подригнување киселост од стомачни
киселини.
жиж'ава, мн. жиж'ави ж. жештина. В'адин е гул'ема жиж'ава.
жижк'ава, мн. жижк'ави сп. жиж'ава.
ж'ила, мн. ж'или ж. дел од растението што избива од коренот во
земјата и низ кој растението добива храна. Гу зăр'и др'вту у град'инта
зă дă не му сă ис'ушат ж'илте.
жир, мн. ж'ируви м. желад, плод од даб или бука. Б'ишките р'иат
су р'очкте пуд даб'овте и б'укте, п'алат ж'ируви.
жир'аве, жир'ават несв. се мрда, се движи. Д'етту пукри'ену
л'еже нă к'аучут, ама жир'аве, сă мрда, сă в'рте нал'еву-над'есну.
житв'ар, мн. житв'ари м. (зоол.) мал инсект без крилја, во нај
големите летни жештини, неуморно пушта звуци, пее: ж'еже, ж'еже, ж'еже.
жн'ајтие, мн. жн'ајтија ср. жнеење.
жоæтн'ица (само едн.) ж. жолтица, болест на црниот дроб.
ж'уна, мн. ж'уни ж. кочан од пченка без зрна. Р'онме чин'ичка,
ж'унте и кл'авме у вр'ејќи.
ж'ура, ж'урат несв. дува. Има т'амка п'орек, ... с'екуј п'ăт т'амка
ж'ура, в'етǎр.
зăбрлав'ен, забрлав'ениут сп. зăшимит'ен.
зǎв'али, зǎв'алат св. навали. Нǎклад'е 'огăн, в. вали.
зǎв'ери, зǎв'ерат св. запамети. Момта а вид'ек, ама не а завер'ик.
зǎвив'ач, мн. зǎвив'ачи м. покривач, ткаенина што служи за
покривање. 'арни зǎвив'ачи зǎ нǎ м'аса.
зǎвр'атник, мн. завр'атници м. шлаканица, удар по вратот. Му
удр'и зăвр'атник.
зăг'ар, мн. зăг'ари м. ловечко куче. Су зăг'арут утид'е нă лов.
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зăгур'ен, зăгур'ениут прид. жеден. Зǎгур'ен сǎм зǎ в'ода.
зајр'е (само едн.) храна, животни продукти. Ут'иде ду дуќ'анут
дă к'упи зајр'е. Ќи пр'ајш зајр'е јад'ејне.
закăлдис'ан, мн. закăлдис'аниут прид. загрижен. П'еро н'огу е
закăлдис'ан, не сп'ие, м'исле как дă а св'рши рăб'отта.
зăл'ошка, мн. зăл'ошки ж. лост, кросно.
зăмал'ен, зăмал'ениут прид. што е исцрпен од глад, од работа и
сл. зăмал'ен ст'ариц.
зăнај'ат, мн. зăнај'ати м. занает, стопанска дејност, професија,
струка. То е бирб'ерин пу зăнај'ат.
зăнд'ана, мн. зăнд'ани ж. затвор. Три мис'еци лиж'еæ у зăнд'ана.
зăпт'ија, мн. зăпт'ии м. (истор.) турски стражар. 'Имше зăпт'ии.
зăпт'иса, зăпт'исат св. забрани. Им зăпт'иса нă д'ецта н'ојќа дă
ш'етăт.
зăптис'ува, зăптис'уваат несв. забранува.
за'уши, за'ушат св. забележи. Н'икуј не зауш'и оти гу н'ема. //
заушува (се), заушуват (се) несв.
зăшимит'ен, зашимет'ениут прид. 1. што има вртоглавица,
поматена свест сп. замелушен. Зăшимит'ен уд в'инту. 2. прен. вчудовиден,
зачуден, изненаден. зашеметен поглед. Бик зăшимит'ен 'оти ми сă в'ртше
у гл'авта. Зăшимит'ен уд вик'ајнту не знајк д'ека ст'ојам.
зелен'ика, мн. зелен'ики ж. (бот.) ниско зимзелено растение што
расте како грмушка или ниско дрво. К'ојсте буæн'аа у г'усти смр'еки
и зелен'ики.
зиј'ан (само едн.) м. штета. Ч'увај а чин'ичкăта, зиј'ан дă
н'ема.
зинг'ија, мн. зинг'ии ж. вид стремен. А клǎд'е н'огта у зинг'ијта
и гу вјајн'а к'ојнут.
зинѓ'ин, мн. зинѓ'ини м. богаташ. Зинѓ'инте не си гу зн'аат
им'ајнту.
з'орле (немен.) прил. со сила, на сила. З'орле и ј'ајше сл'ивте.
зорт (само едн.) мака, напор. Су зорт сă спечал'ени п'арте. Су
зорт и спичăл'име п'арте.
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зрак, мн. зр'аци м. хоризонт, видик, привидна граница на небото
и на земјината површина; видлива далечина.
зрк'ада, мн. зрк'ади ж. срна; вид елен со вито тело, долги нозе,
крупни очи и жолто-кафеаво крзно.
зул'ум, мн. зул'уми м. зло, насилство, терор. Влиз'еа у с'елту и
гул'еми зул'уми нăправ'ија.
ѕ'астра прил. наутро. Ѕ'астра к'оа сă разден'ува д'енут, јас
стан'увам и одăм нă рăб'ота.
ѕв'иска, мн. ѕв'иски ж. коза која првпат се кози.
ѕивг'ар, мн. ѕивг'ари м. пар впрегнати волови за орање. Куп'и
воæ зă ѕивг'арут.
ѕ'ивка, ѕ'ивкат несв. шурка, блика. Ѕ'ивка в'ода у с'илен млаз.
ѕивк'ало мн. ѕивк'ала ср. Ут ст'еблуту нă б'озлик д'ецта пр'ават
ѕивк'ала. Ѕивк'алта и п'оæнат в'ода и сă ѕ'ивкат, сă л'оват.
ѕ'ирка, ѕ'иркат несв. 1. гледа низ мал отвор. Д'ецта ѕ'иркаа у
уд'ајта најз д'упкăта нă кв'акăта.
ѕ'ирне, ѕ'ирнат св. погледне низ мал отвор. То д'етту с'аæде
идн'ăш ѕирн'а н'ајз пинџ'ерта.
ѕрѕ'ала (само мн.) очила. Ќор сăм, ама ѕрѕ'алта ми пум'агăт,
м'ожăм и дă ч'итăм. Г'оци не п'уле 'арну, н'осе ѕрѕ'ала.
ѕрѕал'ина, мн. ѕрѕал'ини ж. кајсија. Т'аткуту сă рад'ува шо
с'инут најн'огу и с'ака ѕрѕал'инте.
ѕрк'ада, мн. ѕрк'ади ж. дива коза, срна.
ѕрцл'ив, ѕрцл'ивиут прид. плашлив.
ѕ'рцл’у, мн. ѕ'рцл’увци м. лице што многу и лесно се плаши.
ѕ'уцка, мн. ѕ'уцки ж. поен.
иг'ун прил. добро, згодно. 'аку на т'еп ти ј иг'ун в'о пăнтал'он
м'ојш дă гу н'осиш. Ч'ејлите иг'ун ми сă нăправ'ени.
изб'ега, изб'егат св. напушти место. Дујд'е 'адна нид'ел’а рăб'ота
и избиг'а. Избиг'а уд д'ома.
избрк'ан, избрк'аниут прид. нечист, валкан.
'извур, мн. 'извури м. кладенец, вруток обично заграден со
камења. Г'уши утид'е ду 'извурут и гу нăпоæн'и б'уклуту б'истра в'ода.
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из'им (само едн.) м. дозвола, одобрување да се направи нешто.
П'ала из'им ут т'аткуту зă дă сă ж'ене. П'ала из'им уд бр'атут и он
дă 'оде нă лов.
изл'аче, изл'ачат св. изделува, одвојува. З'ајно су куз'арут и
излăч'име моæзн'ицте ут ј'алувте к'ози.
изм'ет (само едн.) м. грижа, нега, помош, услуга. Прави измет
некому – се грижи за некого. П'еро пр'ави изм'ет нǎ друг'арут 'оти
н'огу гу с'ака.
измеќ'ар, мн. измеќ'ари м. слуга, човек што некому врши домашни
работи. Бај Ј'ован му-ј измеќ'ар нǎ Гул'акут, му й п'асе к'ојсте.
измеќ'арка, мн. измеќ'арки ж. слуга, жена што некому врши
домашни работи.
ил'е чест. (за среќа). Ил'е, не в'рнише, 'инак ки б'име иступ'ени.
ил'ек, мн. ил'еци м. вид кратка горна облека без ракави, плетена
или од штоф, со копчиња напред, се носи врз кошула, а под сако. Т'ачи
си дујд'е уд рăб'ота и гу слич'е ил'екут.
илик'ија, мн. илик'ии ж. возраст, временски период од животот
на човекот. То д'етту б'ише м'оа илик'иа. То д'етту 'има 'иста илик'иа.
'ил’ам (б'ил’ам) чест. дури, се засилува, се назначува нешто
повеќе од очекуваното. 'ил’ам (б'ил’ам) рич'е дǎ д'ојде.
им'ала (само едн.) ж. (бот.) расте на костеновите столбови и на
дабовите.
им'ела, мн. им'ели ж. (бот.) полупаразит кај широколисните
дрвја, со жолтозелени и бели плодови.
им'иш (само едн.). овошје. Д'ецта си куп'ија им'иш: см'окви,
гр'озде, аб'оæка...
инд'ек мн. инд'еци м. окоп, прокоп, ров.
инд'ече мн. инд'ечијна ср. дем. од инд'ек.
ипт'ен прил. сосем. Пăнтал'онут му б'ише ипт'ен м'ал, гу ст'егше.
Гл'авта му б'ише ипт'ен г'ола.
ирб'ап, ирб'апут немен. по род, мн. ирб'апи прид. способен, вешт,
важен. Ирб'ап чув'ек. Ирб'ап ж'ена. Ирб'ап д'ете.
ирг'ен, мн. ирг'ени м. младо момче, неженето. То чув'ек е стар
ирг'ен.
ириб'ица, мн. ириб'ици ж. полска птица од семејството на
фазаните, слична на кокошка, која се лови поради вкусното месо –
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горска еребица; сива еребица; шарена еребица; полска еребица. Ириб'ица
камејн'арка.
ис'ап, мн. ис'апи м. сметка. Ним сă м'ешај у м'ојут ис'ап!
ис'апе, ис'апат св. смета, пресметува. Та не гу ис'апе зă чув'ек.
искрăпч'ен, искрăпч'ениут прид. испружен. В'ани гу вид'е М'ици
искрăпч'ен нă-з'еми.
искр'апчи сă, сă искр'апчат св. се испружи, застане. Она му сă
искрапч'и прид н'егу. Еј, к'ак сă искрапч'ила.
искр'уша, мн. искр'уши ж. в. искр'ушка.
искр'ушка, мн. искр'ушки ж. вид круша, плодовите се како
на горници. Д'ецта сă нăпик'аа пуд искр'ушкăта и субир'аа искр'ушки.
исп'ăди, исп'ăдат св. избрка, истера, изгони некого. Пăд'арут и
испăд'и д'ецăта уд буст'анут.
исп'адне, исп'аднат св. излезе. Јас ќи исп'аднам дă сă пруш'етам.
испров'оди, испров'одат св. придружи некого до некаде. Д'ецăта
и испрувуд'и нă п'ăтут.
исп'уле, исп'ул’ат св. погледа, изгледа. Гу испул'и уд гл'ава ду
пет'ици. Сă испул'и на'окулу.
'истам прил. токму, во тој момент. Ка си утид'е ти, ка замин'а,
'истам туг'ај тă пупал'а В'ани. 'истам д'еснта р'ăка ми сă тр'есе.
истикăрл'и прил. намерно, со определена намера, а не случајно.
М'ици, В'ани истикăрл'и ти прај ин'ат. Н'ејќе дă раб'оте, истикăрл'и
тăк'а сă вл'ечка. Истикăрл'и му сă јав'и.
исф'урца, исф'урцат св. исчисти, исчетка. Гу исф'урца п'алтуту.
ич прил. ништо, никако. Оди дă к'упиш к'афе, ич н'ема. Ич не
с'ака дǎ рǎб'оте.
ишала изв. Дај боже. Ишала-машала благослов.
ја чест. еве, за посочување и за истакнување предмети, појави,
настани во непосредна близина. Ја нǎ две п'ăти пувик'а, ја нǎ две п'ăти
приплак'а.
јаб'ана (само едн.) туѓина, странство. Сǎ врн'а уд јаб'ана.
јабанџ'ија, мн. јабанџ'ии м. туѓинец, непознат човек, странец.
Јабанџ'ијте си зăм'инаа, си утид'еа.Т'иа сǎ јабанџ'ии, не сǎ ут т'ука.
јав'аш немен. прил. полека, без брзање. Тргн'увам, јав'аш-јав'аш
ќи ст'игнам ду к'ăде вас.
јавор'ика, мн. јавор'ики ж. мало јаворово дрво.
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ј'агне, мн. јаг'ăнца и јагн'ијна ср. младо од овца. Н'аси
к'ăта д'ен и п'асше аг'ăнцăта у стрăнишчта. Нă лив'аата трчк'аа
јагн'ијна.
јаз'ăк немен. прил. срамно, жално. Јаз'ăк, д'еца, как сте
и пушт'иле к'ојсте у чин'ичкте. Јаз'ăк дă ти е рăб'отта шо а
'имаш.
јак, ј'акиут прид. што има голема сила, силен. П'етре е н'огу
јак чув'ек.
ј'ака, мн. ј'аки ж. дел од облеката околу вратот; јака од кошула.
ј'але, мн. јал'ијна ср. нужник, клозет, ќенеф (се употребува и
кин'еф). Д'етту гу фат'и дриск'ач, кој гу зн'ае шо јад'еæ, сè е у ј'алту.
јанл'ăш немен. прил. погрешно, неточно. Јанл'ăш мă разбр'а.
ј'аре, мн. јар'ишча (јар'ијна) ср. младо од коза. Јар'ијнта лигн'аа
пут с'енка.
ј'ариц, мн. ј'арци м. мажјак на козата.
ј'арма (само едн.) ж. смелено брашно за добитокот.
јасен'ика, мн. јасен'ики ж. јасен, листопадно дрво со издолжени
листови.
ј'астли (само едн.) направа во форма на долго корито прицврстено
до ѕид, во која се става добиточна храна. 'ајде, кл'авај сл'ама у ј'астлиту.
јатаг'ан, мн. јатаг'ани м. меч. 'остар јатаг'ан.
јачмен'ика, мн. јачмен'ики ж. 1. младо житно растение. 2. леб
од јачмен. Гу изд'е кум'атчту јачмен'ика.
ј'ерика (само едн.) ж. (бот.) сп. цјер.
јок чест. одречен одговор, не. 'имаш п'ари? Јок, ни скрш'ена.
јург'ан, мн. јург'ани м. дебела покривка, наполнета со памук
или со волна. Кр'отку си засп'а пуд јург'анут.
јургув'ан, мн. јургув'ани м. (бот.) вид грмушесто растение со
гроздести, виолетови, розови или бели мирисливи цветови.
ј'уфка (обично мн.) ј'уфки ж. вид тестенини, кори. В'адин ќи
вич'ерме ј'уфки.
кăб'аат, мн. кăб'аати м. вина. У т'епка е кăб'аатут, не
гу пр'авиш то шо ти сă кăж'ува. Ќи им с'уде с'удут, 'аку 'имаат
каб'аат.
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кăбăатл'ија, немен. по род, мн. кăбăатл'ии прид. виновен.
Кăбăатл'иа е бустанџ'ијта шо не си гу в'арде б'останут. Кăбăатл'иа
е куз'арут шо не си и ч'ува к'ојсте к'ак шо треб'ува.
кǎв'аæ, мн. кǎв'али м. народен дувачки музички инструмент
изработен од дрво во вид на цевка со осум отвори. Г'оче и пушч'и к'ојсте
у ш'умта и нǎ кǎв'ал зафат'и дă а св'ире п'еснăта Кулим'ан вујв'ода.
Куз'арут св'ире нă кăв'алут т'ăжни нар'одни п'есни.
к'авга, мн. к'авги ж. караница, расправија. Д'оæгу тр'ајше к'авгăта
на с'инут и т'аткуту.
када'иф (само едн.) м. суви тестени влакна и слатки од такви
влакна испечени со масло и ореви и полеани со шербет.
кад'ăна, мн. кад'ăни ж. за Турчинка, угледна жена, госпоѓа;
добра домаќинка. Кад'ăнте сă највоспит'ани Турч'инки.
кǎд'ела, мн. кǎд'ели ж. влачена волна подготвена за предење,
што се става на фурка. Кǎд'елăта а зăкач'и нă ф'уркǎта.
к'аде, к'адат несв. чади. 'огăнут к'аде, к'адишут сă кр'ева наг'оре
и исп'ајѓа најз бăџан'икут нат пукр'ивут.
кад'ија, мн. кад'ии м. (истор.) судија.
к'адиш (само едн.) м. чад. К'адишут исп'ајѓаше најз баџăн'икут.
к'адро, мн. к'адра ср. фотографија, слика. Бр'атче, с'едни ду м'енка
дă си и п'ул’ме к'адрăта ка сме б'иле мăл'ечки. Сеа фăмил'ијта м'оже дă
сă увекув'ече нă к'адру. Испăдн'а нă к'адро – се слика. Првп'ат испăдн'ак
нă к'адро к'оа 'имак 'осум гуд'ини. В'ани и Н'аси испăдн'аа нă к'адро.
кăз'ан, мн. кăз'ани м. голем, бакарен сад со тркалезна форма што
служи за готвење, перење и сл. У кăз'анут вр'ие кăчам'ак.
кăзанџ'ија, мн. кăзанџ'ии м. занаетчија што изработува казани.
Кăзанџ'ијта цаæ ден рăб'оте, пр'аве кăз'ани.
к'азма, мн. к'азми ж. алатка, тежок рачен копач. Млад е, не сă
пл'аше ут к'азма и лоп'ата.
ка'ил немен. прид. согласен, способен. То е ка'ил дă му пум'огне
нă ст'арицут дă а пум'ине ул'ицта нă др'угта стр'ана.
кǎјг'ана, мн. кǎјг'ани ж. јадење од изматени пржени јајца.
к'ајмак м. масниот слој што се создава со ладење на варено
млеко. П'ени ј'ајше леб су к'ајмак.
к'ајна, мн. к'ајни ж. птица.
кăкар'анка, мн. кăкар'анки ж. козји измет.
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кǎлабал'ăк (само едн.) м. мноштво народ собран на едно место,
толпа, навалица, врева, викотници. Пред вр'атта 'имше гул'ем кǎлабал'ăк.
Пред к'ујќта б'ише кǎлабал'ăк.
кал'ам, мн. кал'ами м. шуплива, дрвена цевка, шопур низ кој
може да тече вода, а може да струи и воздух. Адн'о чуб'анче ут кал'ам
си нăправ'ило шуп'ел'ка.
кăл'ама, мн. кăл'ами ж. калем; шуплив, дрвен, метален и сл.
валјак за намотување конец, преѓа, жица и сл. Г'уши, калам'исај гу
буб'ајќут нă кăл'амăта, нăм'отај гу буб'ајќут.
кăлам'иса, кăлам'исат св. Гу кăлам'иса пам'укут низ кăл'амут.
кал'ăчка, мн. кал'ăчки ж. сабја.
каæд'ăрма (само едн.) ж. пат изграден со нерамен камен, каменот
со кој е покриен патот. К'оа а в'ојзме к'олта пу каæд'ăрмта, трк'алта
утскукн'уват.
к'ален, к'алниут прид. што содржи кал, што е со кал. – к'аæни
пăт'ишта; к'аæна в'ода.
калин'ика, мн. калин'ики ж. ниско растение кое го пасат козите.
каæл'ив, каæл'ивиут прид. што содржи кал, што е со кал. –
каæл'ива улица; каæл'иви чевли.
кǎм'ара, мн. кǎм'ари ж. дупка во ѕид, се затвора со вратичка
или со перде и служи за ставање домашни работи. У кǎм'арта 'има
шиш'енце су рак'ијче, д'онци гу, д'едину.
кǎмбан'арио, мн. кǎмбан'ариа ср. К'ула у црквăта су адн'а или
н'екоæку кǎмб'ани.
кам'илица ж. (бот.) сп. булив'ач, вртип'оп.
к'амин, мн. кам'ејна м. М'ици и В'ани кă нă спулув'аа су кам'ејна,
удв'ај сă уткин'аме уд ник.
кăнав'аза, мн. кăнав'ази ж. земјен сад, ќуп, врчва.
кан'ап, мн. кан'апи м. коноп. Ут кăн'апте сă пр'авăт фрт'оми,
вăж'ијна и кош'ули.
кăн'ата, мн. кăн'ати ж. земјен сад за вода и за други течности
со широк отвор и со рачка. Зǎгур'ен сă симн'а у тр'апчиту и а пикн'а
гл'авта у 'извурут.
канд'ило, мн. канд'ила ж. кандило. Нă бар'ијта 'има канд'ила
и св'етќи.
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кăнд'иса, кăнд'исат св. 1. даде согласност за нешто, се согласи.
Д'али тој ќи кăнд'иса нă ва рăб'ота. 2. изнуди согласност, наговори
некого на нешто. Удв'ај гу кăндис'але дă сă вр'ате д'ома.
кан'ура, мн. кан'ури ж. предиво, волнен, памучен или ленен
конец усучен со предење; преѓа. Кл'опче кан'ура.
кап'ук, мн. кап'уци м. човек што не цени реално. Ќи сă уг'одше
н'екуј кап'ук, дă не ц'ени.
кăрав'ана мн. кăрав'ани ж. голем, тркалезен, плиток бакарен
сад за храна. Си тур'и у кǎрǎв'анта мл'еко, нǎдроб'и леб у то и зафат'и,
пучн'а дă срка. Стај гу јад'ејнту у кăрав'анта.
кăраѓ'оз (само едн.) м. лице што прави смешки, смешкар, комичар.
Кăраѓ'озут ми каж'а см'ешки шо сă фат'ик зă гл'авта.
кар'ăм, мн. кар'ăми м. крпа, пешкир, памучна крпа со различна
големина за бришење раце, лице и др. Сǎб'ајлиту сǎ м'ијам и си гу бр'ишăм
л'ицту су кар'ăм. К'око, з'еми гу кар'ăмут и избр'иши си гу л'ицту. С'имни
гу кăр'ăмут уд зăкач'аæкăта и п'одај ми гу дă сă избр'ишам. Мăжу,
д'онци гу кар'ăмут дă гу исп'ерăм.
кăран'ица, мн. кăран'ици ж. расправија, кавга. Врвен'ик пу
сук'акут слушн'а кăран'ица.
кара'ул’, мн. кара'ули м. котач, на него е намотан конец. С'ине,
'оди у др'угта уд'аја, д'онци гу кăра'ул’ут су црн к'ониц.
кăр'ачка, мн. кăр'ачки ж. в. кăран'ица.
кăр'екла, кăр'екли ж. стол. Влиз'ејзте, влиз'ејзте, ете, кар'екли
има, кој д'ека с'ака, сидн'ејте!
к'арпа, мн. к'арпи ж. 1. голема камена маса што се издига над
површината. 2. стрмен, каменит непрооден брег. Тој 'ојше пу п'ăтут
пут к'арпăта.
кǎрф'ија, мн. карф'ии ж. клинец, долгнавест метален предмет,
на едната страна заоблен, а на другата остар, и служи за спојување на
разни предмети. Су кǎрф'иа гу зăкув'а став'арут нǎ пл'етут. Г'оче а
зăкув'а шт'ицта су кǎрф'ии нă две гр'еди.
карш'и прил., пред. спроти (при укажување на лице, предмет,
место и сл. пред кое се наоѓа некој или нешто). Карш'и нăр'однуту
с'убр'ание е п'аркут нă ж'ента. Зăстан'аæ кăрш'и н'ашча к'ујќа. В'ани
зăстан'а карш'и мeн.
кăсканд'иса, кăсканд'исат несв. завидува, љубомори. П'ени
кăсканд'иса нă м'ојта рăб'ота.
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кăсм'ет (само едн.) м. среќа. Ж'иви н'ека б'иат, тăк'а б'ило н'ашту
кăсм'ет. Нă К'ол’о кăсм'етут му рăб'оте.
кăт'ина, мн. кăт'ини ж. катанец. З'евај а кăт'инта и закл'учи а
вр'атăта.
кат'ил’, мн. кат'или м. злосторник, убиец, лош човек. Г'оспуд дă
тă ч'ува ут кат'или л’'уде. То е н'огу лош чув'ек, кат'ил’ чув'ек.
кăт'ој, мн.кăт'ојте м. штала, просторија за добиток, обор.
Гувид'арут и зăтвур'и вул'овте у кăт'ојут.
к'ăту прил. како, укажување на дејството, во каква состојба се
наоѓа некој или нешто. Ј'аска рăб'отам к'ăту н'егу.
к'аца, мн. к'аци ж. голем, валчест дрвен сад, стегнат со обрачи,
на дното проширен и отворен на горната страна – каца со сирење.
кац'ија, мн. кац'ии ж. железна лопатка за жар. Ду огн'иштту
'имше м'аша и кац'иа.
кăчам'ак (само едн.) м. јадење од варено пченкарно брашно;
бакрдан. За вич'ера ќи си нăпр'ајме кăчам'ак.
кăч'унка, мн. кăч'унки ж. (бот.) пролетно цвеќе во жолта, сина
или синовиолетова боја. У зил'ента тр'ева сă пујав'ија кăч'ункте.
к'ăшла, мн. к'ăшли ж. место во кое преку зимата престојува и
пасе стоката (обично овци и кози); зимско пасиште. Не гу устав'иа дă
сă прибл'иже ду к'онакут и к'ăшлата.
кăшм'ер, мн. кăшм'ери м. срамотник. Кăшм'еру, 'имаш 'акăæ у
та гл'авта, мă срăм'отиш.
кел'ар, кил'ар, мн. кел'ари, кил'ари м. килер, помала просторија
во куќа, за чување прехранбени производи, облека и други предмети.
Вл'ези у кил'арут и стај си у турб'улту аб'оæка. Вл'ези у кел'арут д'онци
некоæку аб'оæка.
кил'им мн. кил'ими м. вид дебела простирка, исткаена од волна
или друг сличен материјал, за покривање под, ѕид и др.; персиски килим,
тепих. С'инче, д'онци гу кил'имут дă гу пукр'ијме п'одут.
килип'ур, мн. килип'ури м. корист, добивка, печалба.
кимул'ија, мн. кимул'ии ж. креда. Избр'иши а т'аблăта су
кимул'иа.
кинд'ија (само едн.) временски период. Пу кинд'ија п'ул’и дă
б'идиш д'ома.
кин'иса, кин'исат св. почне да оди, да се движи, тргне. Д'етту
кинис'а нă шк'олу. Кинис'а дă 'оде нă н'ивта, дă жн'ие.
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кир'аæ, мн. кир'али м. килер, помала просторија во куќа што
служи за чување прехранбени производи, облека и други предмети.
В'ани, у кир'алут има куст'ени, д'онци тр'оа дă исп'ечме.
киск'ија, мн. киск'ии ж. ќускија, железен лост што се користи
за правење дупки во земја, за вадење камења. 'Ајде, ст'исни а киск'ијта
у д'упката, в'ади кам'ејна!
кл'инка, кл'инкаат несв. 1. оди бавно, се влече, се ниша при
одењето, се клацка, оди нерамно – обично за коњ, магаре и сл. Прид
н'его кл'инка мăг'арту тувар'ено су пл'очи. 2. потскокнува на една нога.
С'еа ќи кл'инка с'аæде нă адн'а н'ога. Путск'укнува нă адн'а н'ога.
кл'опче, мн. клупч'ијна ср. 1. конец, предено и сл. намотано во
топчеста форма. Кл'опче пр'ејѓа. Кл'опче воæна. 2. (прен.) што е во форма
на клопче, што личи на клопче. Г'усти клупч'ијна к'адиш фат'ија дă
исп'ајѓат ут пинџ'ерте.
кн'ига, мн. кн'иги ж. книга печатена, хартија, писмо. Ч'ера дуб'ик
кн'ига ут т'атку ми, п'иса 'оти сă 'арни су здр'авиту.
к'оа (само едн.) ж. време, доба, ноќна коа. У ва к'оа не сă исп'ајѓа
н'адрув.
ков'ерта, мн. ков'ерти ж. хартиена обвивка во која се испраќа
писмо, плик. А напис'а адр'еста нă ков'ертта.
ковес'ика, мн. ковес'ики ж. трева слична на овес.
коз'арник в. кут'ар.
козур'инка, мн. козур'инки ж. коза. Па држ'име нек'оæку
козур'инки.
којн'ар, мн. којн'ари м. тој што чува коњи и се грижи за нив.
Којн'аркăта му дунц'е в'ода нă к'ојнут.
к'олан, мн. к'олани м. ремен, појас. Гу истргн'а к'оланут ут
пăнтал'онут.
кол'ур, мн. кол'ури м. ѓеврек, вид печиво со прстенеста форма,
посипано со сусам. Кол'ури прод'авам, к'упејте си кол'ури.
ком'ат, мн. ком'ати м. П'ени си н'осе 'един ком'ат леб без сир'ејне.
коп'анка, мн. коп'анки ж. корито, дрвен сад за перење и други
домашни потреби. Д'ете, вл'ези у коп'анкăта дă тă изб'ајнам.
копр'ал’а, мн. копр'ал’и ж. остен со метален бодлец на едниот
крај. Ур'ачут а путпр'е копр'ал’та нă р'алту.
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к'отеæ, мн. к'отли м. метален сад за готвење или за загревање
вода со рачка за закачување. В'иси к'отелут над угн'иштто.
кра'ешник, мн. кра'ешници м. парче леб, сечено од крајот на
сомунот. Д'ете, 'изди си гу кра'ешникут! Д'еду, н'ејќам кра'ешник, то
е н'огу јак.
кр'аска, мн. кр'аски ж. страчка, непреселна птица.
крăстав'ица, мн. крăстав'ици ж. градинарско едногодишно
растение со зелени долги месести плодови. Нăправ'и сăл'ата ут
крăстав'ици.
кр'емно ср. тврдо стрмно каменито, кременито место.
крив'ак, мн. крив'аци м. кривина; за пат, река – свиок, свртување,
искривен дел. Ко ќи д'ојше т'ука нă крив'акут, не д'ујше т'оæку в'етрут.
крив'ат, мн. крив'ати м. кревет, дел од мебелот што служи за
спиење; легло. Пукр'иј се, тука нă крив'атут, ним нă-з'емин!
кр'иви, кр'иват несв. куца, накривува. Кр'иви нă д'еснăта н'ога.
кримин'ичкум прил. попреку. Мен мă п'уле кримин'ичкум.
кримн'оси сă, сă кримн'осат св. паѓа од голема височина или
во голема длабнатина, во бездна. 'ојше п'украј вит'исут сă супн'а и сă
кримнос'а. Ки сă кримн'осаш ут ст'ента.
крк'ач, мн. крк'ачи м. гавран, вид непреселна птица.
крл'ик, мн. крл'ици м. крлук, козарски стап свиткан на крајот
со кој се фаќаат козите за нога. Куз'арут су крл'ик и нăтер'а к'ојзте у
ст'рагăта дă сă м'оæзат. Куз'арут буæн'а у бул'укут су крл'икут дă
ф'ате к'оза.
крмн'ак, мн. крмн'аци м. домашна или дива свиња; вепар.
кр'осно, мн. кр'осна ср. лост, железен или дрвен прт за потпирање
или затворање врата. Д'еца прид дă си л'егните стăв'ејте гу кр'оснуту
нă п'ортăта.
крф'ица, мн. крф'ици ж. спојница, она со кое нешто се спојува.
Г'оче си а зăкупч'а куш'улта су крф'ица оти к'опчата му падн'ала.
крцав'аæник, мн. крцав'аæници м. лице на кое душата многу
му крцка од страв.
к'рцка, мн. к'рцкаат несв. издава куси остри звуци, чкрипи.
Крив'атут к'рцка.
кув'ерта, мн. кув'ерти ж. ќебе, вид грубо изработена покрив
ка или постилка, обично од волна. Ко сп'ијкне л'етну вр'еме нă
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пул'атта сă пукр'ивăкне су кув'ерта. К'око, пукр'иј мă су кув'ертăта,
ми ст'уде!
кув'ет (само едн.) м. сила, способност. Пивн'ак м'аæку зă кув'ет!
У ж'илте нă стар чув'ек кув'ет н'ема.
к'уди, к'удат несв. озборува, лошо зборува за некого. Ај ним к'уди,
с'аæде м'ани п'алаш у м'ојта рăб'ота.
куз'ина (само едн.) ж. козјо влакно. Нă-пр'олит сă стр'ижăт
к'ојсте и сă суб'ира куз'инта.
кузин'ест, кузин'естиут прид. направен од козина или од волна.
кукав'ица, мн. кукав'ици ж. (зоол.) 1. птица преселница која
обично не свива свое гнездо, туку ги остава јајцата во туѓо гнездо. 2.
женско лице што е за жалење. К'ăту ц'рна кукав'ица устан'а с'ама. 3.
плашлив човек.
кук'ушка, мн. кук'ушки ж. (зоол.) 1. птица преселница, дем. од
кукавица. Сă ч'удам и сă 'умам сам к'ăту кук'ушка нă план'инцку д'рво.
кул'ај1 прид. немен. што е лесен, што е без тешкотии. – кул'ај
жив'от, кул'ај рăб'ота.
кул'ај2 прил. лесно. Кул'ај ќи а изб'истриме сăта рăб'ота. Кул'ај
ќи а св'ршиме рăб'отта.
кул'ајн, кул'ајниут прид. лесен. Кул'ајна рăб'ота.
кул'ач, кул'ачи м. колач. Ќ'ерко, д'онци а типц'ијта дă исп'ечме
кул'ач.
кулид'ар, мн. кулид'ари м. лице кое наутро на Коледе оди од
куќа на куќа, пее песни за богат род и добива дарови. Кулид'арте ја и
тр'опăт нă п'ортăта, с'имни сă дă им д'ајш куст'ени.
кумш'ија, мн. кумш'ии м. сосед. Кумш'ијта нăв'ечир п'озну сă
вр'ајќа д'ома. Д'обри кумш'ии си муаб'етăт пр'еку пл'етут.
купач'еæник, мн. купач'еæници м. алат за копање тврда земја.
Су купач'еæникут иск'опај а ва зас'ушена з'емна.
купр'алја, мн. купр'алји ж. остен, со метален бодлец на едниот
крај. И путир'а гув'еата су купр'алја.
к'ураж (само едн.) храброст, смелост, решителност. З'евај си
к'ураж дă сă ср'етниш су капит'анут.
курд'ела, мн. курд'ели ж. украсна лента од различен материјал,
боја и ширина, панделка. Нă гл'авта у к'оста н'осе курд'ела.
курд'иса, курд'исат св. намести, постави. Курдис'а дă пладн'ува.
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курд'иса сă, сă курд'исат св. се намести, се расположи. Сă
курдис'а пут с'енкте.
курен'ика, мн. курен'ики ж. корен, подземниот дел на растението.
Стут'ина курен'ики ут купр'ива.
курн'аз немен. по род, мн. курн'ази прид. дрзок, надмен, надуен,
итар. С'еа зн'ăјш шо ми прај то курн'аз!
курт'ули, курт'улат св. спаси, најде спас. Уд едн'и куртул'и, нă
др'уги нăгаз'и.
кустен'ика, мн. кустен'ики ж. младо костеново дрво. Нă сич'енту
д'рву куст'енуву израсн'але кустен'ики.
кут'ар мн. кут'ари м. оградено место за стока; трло; место каде
што се чуваат кози, овци; козарник, овчарник. Направ'и кут'ар зǎ к'ојсте,
зǎ 'овцте. Нǎт'ерај и к'ојсте у кут'арут.
кут'уро прил. без претходно испитување (мерење, броење или
делење), непроверено, потамина, на слепо; препуштено на случајноста,
случајно. У в'избăта кут'уро нăб'ара дутра'ена лоен'ица. Кут'уро а
нăала кн'игăта. Му пл'ајќат кут'уро.
куч'ина1, куч'ини ж. ограден простор за чување свињи, свињарник.
К'оа сă врн'аа св'ијнте ут пас'ејнту и зăтвор'иа у куч'инта.
куч'ина 2 , куч'ини ж. кучкарник. Уст'ај леб зă куч'енцту у
куч'инта.
лажич'арник, мн. лажич'арници м. место во кујната каде што
се чува приборот за јадење.
лак'ăрд'иа, мн. лакăрд'ии ж. 1. збор, разговор. Шо м'оæчиш,
к'ажи н'екоа лакăрд'иа. Дă си к'ајжме две-три лакăрд'ии. К'ажи дветри лакăрд'ии!
ламăр'ина, мн. ламăр'ини ж. тенко извалан метал во плочи или
во ленти, лим, листови од метал. Еее, ламăр'инта, с'обăта к'ăту дă
скап'ува. Триб'ува н'ова с'оба, н'ова п'ечка. С'анка уд ламăр'ина.
лăп'ух, мн. лăп'ухи м. вид билка со големи и широки листови
што растат на гнојна земја. К'оæку лăп'ухи 'окулу т'рлуту изникн'але!
л'ăска, л'ăскат несв. 1. прави нешто да блеска, да сјае. И лăсн'а
ч'ејлите. 2. сп. блеска. У џ'амут лăсн'а с'лнцту. Ка грме убл'ацте л'ăскат
// гл. им. лăск'ајне.
л'ăскав, лăск'авиут прид. сп. блескав. Л'ăскаву с'лнце. Ко дујд'еа
Енгл'ејзте, т'иа сè с'ами си пл'ајќаа: зă сл'ама дав'аа п'ари, зă м'есу, зă шо
не, сè у зл'ату. Адн'и ж'оæти зл'атници, 'адни л'ăскави 'окту дă ти зăл'ее.
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ласт'ику, мн. ласт'ика ср. гума. Тргни гу ласт'икту уд м'аста.
лăстов'ичка, мн. лăстов'ички ж. ластовица, преселна птица.
лаф, мн. л'афуви м. збор. Пис'а и др'уги н'огу т'ешки л'афуви. Ним
фрлај нă в'етăр тăкв'и не'арни л'афуви.
л'афе, л'афат несв. 1. зборува, говори. Ич не гу разб'ирам шо
л'афе. 2. разговара. Не сă л'афе тăк'а су л’'ујту. Не гу рăзбр'ак шо л'афе.
Ј'аска су н'егу лаф'ик. // гл. им. лаф'ејне.
леблеб'ија, мн. леблеб'ии ж. (бот.) печен плод од слануток, наут
што се употребува како храна. М'ици си н'ојше у џ'епут леблеб'иа.
л'енчи сă, сă л'енчат несв. се оптега (израз на еден вид телесна
манифестација, што се смета за непристојна).
летка, леткат несв. трча, оди многу брзо. Л'еткај ду изв'орут
дă д'онциш в'ода.
л'еш, мн. л'ешуви м. човечки или животински труп, тело од
умрен. У уд'ајта има леш.
л'ешка сă, сă л'ешкат несв. брка се. Д'ецта прав'иа т'опки ут
снег и сă лешк'аа, сă брк'аа, сă фрчк'аа.
л'ибаде, мн. либад'ијна ср. женско палто од чоја, кусо до појас
и со широки ракави.
лив'анту, мн. лив'анта ср. мирис, питралон, парфем. Пу бри
ч'ејнту сă мир'исше су лив'анту. Пу брич'ејнту си гу тр'ијше л'ицту су
лив'анту.
ли'ен, мн. лиени ж. леген, поголем сад со потесно дно и поширок
отвор. Си тур'и у ли'енут т'опла в'ода дă си и исп'ере чур'апте.
лип'ешка, мн. лип'ешки ж. измет од говедо.
лип'итка, мн. лип'итки ж. металниот дел од ножот, нож без
дршка, без чекрен. К'оте стăн'аæ слаб к'ăту лип'итка.
лисн'ик, мн. лисн'ици м. место каде што се складира листовина,
исушени гранчиња како храна за добитокот во текот на зимата.
листув'ина (само едн.) ж. лисник, насечени, исушени гранки со
лисја, што служат како храна за добитокот во текот на зимата. Нăсич'еа
д'ăбуви в'ејки зă листув'ина. К'астрат ш'ума зă листув'ина.
л'ичин, л'ичниут прид. убав на лик. Л'ична м'ома.
лом'оти, лом'отат несв. дрдори, постојано зборува безначајни
работи. Лом'оти, тр'еска гл'упости.
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лост, мн. л'остуви м. мандало вградено во специјален отвор на
ѕидот зад вратата, што служи за затворање на тешки куќни порти.
л'очка, мн. л'очки ж. течност разлеана по површината на земјата
и во вдлабнатини.
луг'ија, мн. луг'ии ж. сорта, вид. Три луг'ии рăк'иа 'имше.
луз'ана, мн. луз'ани ж. лоза, лозинка. Р'ујут е д'рво к'ăту луз'ана.
лул'умба, мн. лул'умби ж. лага. Баб'ини лул'умби, баб'ини
девит'ини, баб'ини л'аги.
лушут'ија, мн. лушут'ии ж. 1. особина на тој што е лош. Н'икуј
не м'ојше дă а з'апре н'ејнăта лушут'иа. 2. лоша состојба, несреќа, беда,
зло. Ка б'ише в'ојнта н'огу лушут'ии вид'екне. 3. лош, злобен човек. Та
е гул'ема лушут'иа.
л’'ол’у, мн. л’'ол’увци ср. 1. страшило со кое мајките ги плашат
непослушните деца. У т'емните ќошијна нă ст'анут сă кр'ие л’'ол’у. 2.
пијан човек.
л’убуј'атка, мн. л’убуј'атки ж. вид габа.
м'аалу, мн. м'аала ср. одделен дел од градска или селска населба.
У н'ашчу с'елу 'има н'екоæку м'аала, Рист'овцку м'аалу, Ѓурѓ'овцку м'аалу.
мăг'аре, мн. мăгар'ијна ср. домашно товарно животно, слично,
но помало од коњ, со долги уши. Гу тувăр'иа мăг'арту д'рва и кинис'аа
зă д'ома.
магдан'ос (само едн.) м. едногодишно растение што се користи
како зачин.
маг'иа, мн. маг'ии ж. 1. збир обредни дејства кои имаат
натприродна моќ (врз луѓето). 2. привлечност, убавина. 'имше н'екоа
маг'иа у та ж'ента.
мад'ем, мн. мад'еми ж. рудник од кој се вади руда, плочи и сл.
м'адру прил. мирно, послушно, покорно. С'еди м'адру, дă не
н'осиш м'одру биди мирен за да не бидеш казнет.
м'ајна, мн. м'ајни ж. тишина, молк, отсуство на шум – тивко,
мирно, ништо не се движи.
мајт'ап, мн. мајт'апи м. шега, подбив, потсмев. Си пр'ајш мајт'ап
су м'ен.
м'ăкне сă, сă м'ăкнат несв. се влече, се влечка.
мăкс'ăм, мн. мăкс'ăми м. доенче, дете, мало дете од раѓање до
пубертет. Сăте макс'ăми сă 'исти. Ш'ијка мăкс'ăмут гу дунц'е при нас
дă гу ч'увăме.
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м'аксус прил. намерно в. истикăрл'и.
мал (само мн.) м. имот, имање.
малăк'ија, мн. малăк'ии ж. сперма.
малăкс'ан, малакс'аниут прид. снеможен, без сила и енергија.
малд'ар, мн. малд'ари м. човек кој поседува голем имот; малд'ари
л’'уде (буг'ати л’'уде).
м'ана, мн. м'ани ж. недостаток, грешка. Д'оста, ам'ан, не п'алај
м'ани у м'ојта рăб'ота. К'оа н'ешчу кăж'уваш, с'амо сă повтор'уваш,
то е тв'ојта м'ана.
мăнг'аæ, мн. мăнг'али м. метален сад во кој се става жар и служи
за греење. Сидн'аа крај манг'алут дă сă гр'еат. Стај жар у мăнг'алут
дă сă ст'оплиме м'аæку.
манг'ас, мн. манг'аси м. манга, груб, дрзок, бесрамен човек.
мăнд'ија, мн. мăнд'ии ж. војничко палто.
мăнѕ'ăна, мн. мăнѕ'ăни ж. вид трева.
мант'иæ, мн. мант'или м. капут од потенок, полесен материјал.
У р'ăкта гу ст'егăше мант'илут.
м'анџа, мн. м'анџи ж. зготвено јадење, обично чорбесто. М'амо,
кл'ај ми у чин'ијта 'оште м'аæце м'анџа, н'огу сăм гл'адин.
мăскар'а, мн. мăскар'и ж. шега, подбив. Си пр'ајше мăскар'а су
н'егу.
мăстр'аф, мн. мăстр'афи м. трошок, издаток. Му рич'ек дă не
пр'аве мăстр'аф, 'ама то тăк'а реш'иæ.
мăтан'ица, мн. мăтан'ици ж. пијалак направен од закиселено
млеко обезмастено со матење. М'ајка му м'ăте мăтан'ица, а К'ол’о ч'ека
дă му д'аде адн'а ч'ешка.
мăт'арка, мн. мăт'арки ж. метален сад за вода што обично се
носи при патување. П'ени, з'еми а мăт'аркăта и 'оди нă Пет Клăд'ениц
и нăп'оæни а студ'ена в'ода. А нăпоæн'и мăт'аркăта в'ода ут с'еæцкăта
ч'ешма.
мафл’'уз, мн. мафл’'узи м. разбојник, бандит, арамија. Најд'оæни
л’'уде б'ија, с'ăте мафл’'узи б'ија.
м'ачиц (само едн.) едногодишно тревно растение со црвен
цвет (божанка). П'ули, д'еду, к'оæку црв'ени буж'анки 'има тр'евта
м'ачиц.
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маџ'ир, мн. маџ'ири м. дојденец, доселеник, човек што се преселил
некаде од друго место. У Ег'ејцка Мăкид'онија дујд'еа н'огу маџ'ири уд
М'ала 'азија.
маџ'ун, мн. маџ'уни м. густо сварено овошје со шеќер, вид
мармалад, вид слатко. Маџ'ун ут сл'иви.
м'аша, мн. м'аши ж. метална направа со два крака што служи
за расчепкување жар. Су м'ашăта гу распр'ета п'епилут. Су м'ашăта
фат'и ж'арче и си а запăл'и л’'ул’та дă п'ие тут'ун.
машăл'а изв. за изразување восхит, пофалба; браво! Машăл'а
коæку си пурасн'аæ!
ме'ана, мн. ме'ани ж. крчма, гостилница.
ме'ански, ме'анскиут прид. гостилнички. Ме'ански јад'ејна.
мев, мн. м'евуви м. стомак. Д'етту гу б'оле м'еут.
мегд'ан, мн. мегд'ани м. 1. плоштад во населено место. Нă
мегд'анут сă субр'а ногу нăр'од. 2. место каде што се води борба. Излиз'еа
нă-мегд'ан зă дă си а м'ерат с'илăта.
мер'ак, мн. мер'аци м. силна желба, копнеж, страст за нешто.
К'око 'има гул'ем мер'ак дă си 'игра су Андр'еа. Су гул'ем мер'ак испе'а
мăкид'онцка п'есна.
мерџ'ан, мн. мерџ'ани м. корал, украс од корал.
м'есту, мн. мист'ијна ср. дел од просторот што може да се искористи
за сместување на некого или на нешто. Ут с'елту нăд'олу 'има т'опли
мист'ијна.
мигл'енка, мн. мигл'енки ж. мегленска слива.
минд'ер, мн. минд'ери м. одар за седење покрај ѕид; покривка што
се постила врз таков ѕид; душек, цврсто сошиена постилка наполнета
со волна, пердуви и сл. која се става врз креветот или на земја и служи
за спиење; постела; мек минд'ер; слам'ени минд'ери. Нăв'ечир д'ецта си
с'едат нă минд'ерут.
мир'етин, мир'етниут прид. Пиш, м'ори мир'етна, с'еди там м'ирна.
мириз'ава, мн. мириз'ави ж. миризба. Уб'ава мириз'ава.
мирусл'ивка, мн. мирусл'ивки ж. мирисна слива.
мис'ирка, мн. мис'ирки ж. пролетно цвеќе.
мис'ур, мн. мис'ури м. сад кој служи за ставање јадење на трпезата,
готово за консумирање, чинија, ваган.
м'ите, м'итат несв. наговара, убедува. С'аму мă м'ите.
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мечки.

мичк'арник, мн. мичк'арници м. место каде што се собираат

млад'ика, мн. млад'ики ж. мали млади растенија.
мл'ечица (бот.) в. мл'ечка.
мл'ечка, мн. мл'ечки ж. (бот.) растение со млечен сок во стеблото
и во листовите.
мрав'аæник, мн. мраваæници м. живеалиште, гнездо на мравки.
Д'ете, ним гу тур'увај мрав'аæникут нă мрв'ешкте.
мрв'ешка, мн. мрв'ешки ж. мравка.
мр'ела, мн. мр'ели ж. чадор, направа од жици и платно што
штити од дожд или од сонце. В'рне, з'евај а мр'елăта и 'оди дă к'упиш
леб. Мр'ела зă с'лнце. М'ашка мр'ела.
муаб'ет, мн. муаб'ети м. разговор, разговарање. Ти дујд'ек нă
муаб'ет. С'амо пр'азни муаб'ети.
м'угра, мн. м'угри ж. првите одблесоци на зората, рана зора,
изгрејсонце. Б'ели м'угри. Р'ани м'угри.
мука'ет немен. прид. внимателен, претпазлив, заинтересиран.
С'акăм дă и 'имам нă мука'ет. Имај гу мука'ет вн'укут.
мул'ија (само едн.) ж. мувла, вид габички што виреат на влажни
и непроветрени места. М'окри чур'апи у к'уфирут ф'ајќат мул'иа, не и
п'икај там!
м'ура, мн. м'ури ж. (бот.) плод од црница.
мураф'ет, мн. мураф'ети м. умеење, искуство, знаење, занает.
П'еро 'има мураф'ет.
муслим'ан, мн. муслим'ани м. припадник на муслиманската
вера, мухамеданец.
м'утли, мн. потпокрив. Ст'арте рăб'оти сă фрлаат у м'утлите.
м'уцка, мн. м'уцки ж. уста. Дă сă л'ајфме су м'уцките.
муш'ама, мн. муш'ами ж. восочно или гумирано платно. Виа
п'ари и чув'ак у п'арче муш'ама.
мушм'ула, мн. мушм'ули ж. (бот.) овошно дрво со ниско стебло,
со мали тркалезни плодови, со многу семки. Дă ј'ајме с'емки уд мушм'ула,
'ама 'оште не сă умикн'ати.
муштер'ија, мн. муштер'ии ж. купувач, потрошувач, корисник
на услуги. Имше н'огу мушт'ерии.
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нă'ала, нă'алаат св. напипа, допре потамина, наџбара. А пудад'е
р'ăкăта дă нă'ала д'ека е вр'атăта. 'ала, 'ала н'ишчу не мож'е дă
нă'ала.
навал'ич (само едн.) м. вид шумско растение, папратка, која
жолто развива.
над'ава, над'ават несв. сп. нададе. Вăк'ăвцките н'иви и нăд'аваа.
назадл'ив, назадл'ивиут прид. назаден, што заостанува, што
нема напредни сфаќања. Ниа сне м'аæце нăзадл'иви.
најѕ'адин прил. најпосле.
најѕ'адни (само мн.) последни. Нăјѕ'адните д'енуви 'има н'огу
'убави п'есни.
н'ајнам(та) прил. најпосле, сосема на крајот по другите или по
нешто. Сăте избег'аа, тă н'ајнам(та) гу напушч'и с'елту.
н'ајнапкум(та) прил. в. н'ајнам(та).
н'ака прил. онаму Б'егај, 'оди н'ака! Б'егај ут т'ука, дă тă
н'ема!
нал'ан, мн. нал'ани м. дрвени влечки со кожено ремче. Ојше најз
дв'орут б'оса нă нал'ани.
н'ам(та) прил. потоа, после, по некое време. Сидн'а нă к'аучут,
н'амта сă нăп'и в'ода. Сă нăп'и уд воичк'ата, а н'амта а извăд'и шуп'еæкăта
и зăфат'и дă св'ире.
намќ'ор, мн. намќ'ори м. нечовечен, лош, поган човек. Гул'ем
намќ'ор б'ише, ни нă живу сă см'ејше, ни нă мртво пл'ачше. Намќ'ор
чув'ек б'ише, не зн'ајше ни дă сă рад'ува, ни дă запл'ака.
намќ'орка, мн. намќ'орки ж. нечовечна, лоша, погана жена.
нап'ăпка, нап'ăпкат св. наполни. Н'ивăта а нăпăпк'аа аб'оæка.
н'апкум(та) прил. после, потоа, по некое време. Н'апкум зăфат'и
дă сă рад'ува. Н'апкун(та) тргн'аме нă пăт.
н'апкун(та) прил. в. н'апкум(та).
напрч'ен, напрч'ениут прид. Гица к'ăту напрч'ена б'ише.
насрд'ен, насрд'ениут прид. загрижен, вознемирен. Тој б'ише
т'оæку насрд'ен шо не м'ојше ни дă збур'ува.
нарис'ен, нарис'ениут прид. урочен. Нарис'ен, маг'иа нăгадн'аæ.
нăсташ'он, мн. нăсташ'они м. станица (место каде што запираат
возови и други превозни средства). Тр'енту влиз'е у нăсташ'онут.
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наф'ăрк прил. накосо, нешто што е поставено во коса положба.
н'евин (само едн.) вид едногодишно растение што цвета во јуни.
Н'евинут гу 'има у ј'уни.
н'ејсе чест. за изразување согласност, помирување со нешто,
така нека е, било што било. Н'ејсе, б'ило шо б'ило, то помин'ало.
н'екни прил. пред два дена, завчера. Ду н'екни б'иа тука, а вч'ера
си утид'еа.
нем, н'емиут прид. мут, мутиут. Чув'ек шу не збурува. Аку си
нем, не си слеп.
н'ериц, мн. н'ерци м. мажјак на свиња.
нивист'уæка, мн. нивист'уæки ж. мало грабливо животно со
долгнавесто тело од родот на куните, ласица.
ни'ет (немен.) м. намера, решеност. Н'емам ни'ет дă 'одам нă-пăз'ар.
ниш'ан, мн. ниш'ани м. белег, знак. Имше ч'уден ниш'ан нă р'ăкăта.
ног'аæка, мн. ног'аæки ж. дел на кој стои некој предмет, ногалка
на стол или на маса.
н'огу, прил. многу.
н'оси, н'осат св. А бе в'иа к'аква гл'ава н'осикте туг'ај?
'одар, мн. 'одри м. издигнато место, покрај ѕид во соба со дрвени
штици, кое служи за седење и за лежење. Наси си дујд'е ут к'ојсте и сă
истигн'а нă 'одарут дă удм'оре.
'ондин прил. задутре. Нă 'утруту, нă 'ондинту ќи ст'игнат.
'ориæ, мн. орли м. (зоол.) голема граблива птица што живее во
планинските, карпести предели; прен. смел, горд и силен човек.
'оти сврз. дека, во исказни (декларативни) зависносложени
реченици. Вид'ек 'оти с'акăш к'ујќа дă гр'адиш. за искажување верување
и сомнеж со негација. Не 'оти ќи д'ојде.
'оџа, мн. 'оџи м. муслимански свештеник.
п'авта, мн. п'авти ж. женски појас со тока (баæч'ук).
пад'ăр, мн. пад'ăри м. чувар. Пад'ăр нă п'олто. С'еæски пад'ăр.
п'ади, п'адат несв. брка, тера.
пăд'ина, мн. пăд'ини ж. површина или страна од ритче или од
планина што има благ наклон. 'овцте п'асăт у пăд'инта.
паз'ар, мн. паз'ари м. отворен или покриен простор каде што
се продаваат разни, главно, земјоделски производи, пазариште. В'адин
б'икне нă паз'арут и куп'име патлиџ'ани (дум'ати).
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пазарл'ăк, мн. пазарл'ăци м. пазарење, договарање за купопродажба.
Пу пазарл'ăкут си ут'идеа д'ома.
пазарџ'ија, мн. пазарџ'ии м. тој што продава и тој што купува
е пазарџија. Паз'арут вр'ијше ут пазарџ'ии.
пајв'ан, мн. пајв'ани м. јаже што служи за врзување на нозете на
коњ, магаре за да не избега кога е на пасење.
п'ајка, мн. п'ајки ж. сп. патка. Б'ела п'ајка. Д'иви п'ајки.
п'ал’а, п'ал’ат несв. бара, настојува да најде некого или нешто,
изискува, сака нешто од некого. М'ици л'етка пу сук'акут, си гу п'ал’а
бр'атчту. И п'ал’ше д'ецта. Шо п'ал’аш т'ука? С'инчту сă изгуб'и у
ш'умта, не сă врн'а ут план'инта, загин'а и т'аткуту ут'иде дă гу п'ал’а.
Ц'аæ ден тă п'ал’ам, а теб тă н'ема.
пăлав'оз, пăлав'озиут прид. збркан, чакнат.
пăлам'ида (само едн.) ж. ниска трева.
пăл'анѕа, мн. пăл'анѕи ж. направа за мерење тежина.
пăл'аска, мн. пăл'аски ж. кожено чантиче за чување куршуми.
'ајде, п'икни и курш'умте у пăл'аскăта. В'ојникут си а н'осше пăл'аскăта
нă пуј'асут.
пăлар'ија, мн. пăл'арии ж. вид шапка, машка и женска.
палаш'арка, мн. палаш'арки ж. ријат по земја, бараат храна
(трева). Б'ишките п'алăт, ш'арăт су р'очките.
пал'ен, пал'ениут прид. проклет, многу непријатен, лош. Зăр
зă адн'и пăл'ени чур'апи триб'увше дă д'ојде ду т'акву не'арну н'ешчу?
паæж'ок, мн. паæж'оци м. полжав. Ка наврн'а Г'оци субр'а кило
паæж'оци.
п'але, п'алăт несв. лути. Пип'ерките в'адин шо и испич'еме п'алăт.
пăлив'ан, мн. пăлив'ани м. борач, јунак, храбар човек. Стар сум
дă сă прам пăлив'ан.
пал'ичник, мн. пал'ичници м. железниот дел од плугот што
ја сече земјата при орање; лемеш, ралник. Пăл'ичникут сă забод'ува у
з'емнăта и а обрн'ува.
п'аæту, мн. паæта ср. горен дел од облеката што се носи врз
кошула или врз блуза. Кр'атку и доæгу п'аæту.
пал'унка, мн. пал'унки ж. лута пиперка. Ва пип'ерка н'огу п'але.
пал’'уша, мн. пал’'уши ж. вид палива печурка, габа (сиво-бела
и внатре со млеко).
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пал’'ушка мн. пал’'ушки ж. в. пал’'уша.
памп'ур, мн. памп'ури м. пароброд. Пу м'орту бр'одăт памп'ури.
пăнаг'он, мн. пăнаг'они м. горниот дел од самарот врз кој се става
дополнителен товар. Клај а мăт'аркăта нă пăнаг'онут.
п'анка, мн. п'анки ж. гранка. Ај ск'ини му адн'а п'анка.
пăнтал'он (само едн.) долна облека со ногавици, што го покрива
долниот дел од телото. Шир'ок пăнтал'он.
пант'офли (обично во мн.) ж. влечки.
пан'укла (само едн.) чума, тешка заразна болест. Јас гу знам
шо пан'укла је.
п'апа, п'апат несв. јаде.
п'апца, п'апцат св. престане.
пăп'уда (само едн.) ж. изгледа како боранија, без конец.
пăп'униц, мн. пап'унци м. (зоол.) песнопојна птица со прекрасни
бои, долг свиткан клун. Клупутарч'ијнта п'еија к'ăту пǎп'унци.
пап'уци (само во мн.), влечки.
п'ăра, п'ăрат несв. лета, се движи во воздухот со свои крила.
Врапч'анте п'ăрат ут в'ејка нă в'ејка. Врапч'анут п'ăра.
парад'ис (само едн.) м. рај, благодет.
пǎрам'ојн, мн. пǎрам'ојни м. прекар, име што се добива покрај
крстеното име според некоја особина, според потеклото, занаетот и др.
на личноста на која се однесува. Нă братуч'едут Ичо пǎрам'ојнут му
е Фуд'улчту.
парасп'ур, мн. парасп'урци м. што е отсутен, расеан, замајан,
човек што растура куќа.
пǎрл'анту, мн. пǎрл'анта ср. бела шамија, парче ткаенина што
се користи за покривање на главата, а се носи и за заштита од сонце
кога жетварите жнеат. М'ăже и ж'ени к'оа жн'иат н'осăт пăрл'анта нă
гл'авте. 'ајде дă си и кл'ајме пăрл'анта нă гл'ава и дă заф'атме дă жн'ијме.
парт'аæ, мн. парт'али м. износени, искинати алишта. Пит'ач
ублич'ен у парт'али.
пăртал'ав, пăртал'авиут прид. 1. што е искинат. Пăртал'аву
п'алто. Пăртал'ав пăнтал'он. 2. што носи на себе искината и валкана
облека. Пăртал'ав чув'ек. Пăртал'ава ж'ена. Пăртал'ави и гл'адни д'еца.
3. што е направен од партали. Пăртал'ава т'опка.
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пăрт'аæку, мн. пăрт'аæкувци м. човек со искината и валкана
облека.
пăрт'аæка, мн. пăрт'аæки ж. жена со искината и валкана
облека.
п'астри, п'астрат несв. чува.
паст'рма, мн. паст'рми ж. солено и сушено месо (обично овчо).
пǎтар'ица, мн. пǎтар'ици ж. стап со свиткан горен крај.
пăтарл'ави сă, сă пăтарлават несв. се влече. Шо сǎ пǎтарл'авиш.
пǎт'ат, мн. пǎт'ати м. компир, едногодишно градинарско растение
што образува плодови во земјата во форма на грутки, богати со скроб.
В'адин руч'акме вăр'ени пăт'ати. В'адин руч'акме прж'ени пăт'ати.
пăт'ичка, мн. пăт'ички ж. патека. В'ани кинис'а пу пăт'ичкăта
шо исп'ајѓа нă в'рвут уд р'идут.
пǎтлиџ'ан, мн. пǎтлиџ'ани м. домат, едногодишно зеленчуково растение. Црн/модǎр пǎтлиџ'ан. П'етре ј'аде м'одри (с'ини)
пǎтлиџ'ани.
п'ача (само едн.) ж. вид јадење од сварени нозе или глава на
животно. Ч'ера вичер'акне п'ача.
п'ачка, мн. п'ачки ж. футрола за куршуми. П'ачка су курш'уми.
п'ашка, мн. п'ашки ж. опашка, израсток на задниот дел на телото
на животните. К'учту к'оа гу вид'е куз'арут зăфат'и дă а в'рте п'ашкăта.
п'ăче парт. дури. П'ăче и аб'оæку нос'иæ зă дă гу к'ане. П'ăче
с'едикне там.
п'еза (само едн.) ж. шега, подбив. 'ајде бе, не гу сл'ушај ти н'егу,
то п'еза ти сă б'ие.
пезев'енк, мн. пезев'енци м. сводник, никаквец, мангуп. Пезев'енци
ниeдн'и, с'аæде нă с'ебе м'ислат.
п'ел’те (само едн.) ср. вид слатко што се прави со брашно, шеќер
и со смокви.
п'енка, мн. п'енки ж. птица, подбрадок. У кам'ејнта жив'ее.
п'ерде, мн. перд'ијна ср. 1. завеса. 2. болест на очите. П'ердиту
нă пинџ'ерта тргни гу нăстр'ана, дă влезе свитл'ина. Д'окторут му гу
извад'и п'ердиту уд 'окту.
пивт'ија, мн. пивт'ии ж. вид јадење од сварени нозе (или) глава
на животно; пача. Црнуг'ориц ми как, не гу п'улиш, чув'ек к'ăту пивт'иа!
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п'ие, п'ијат несв. пуши. П'ие тут'ун.
п'изми, п'измат несв. мрази.
пијав'ица, мн. пијав'ици ж. (бот.) растение што расте во жи-

пикм'ез, мн. пикм'ези м. густа маса од сварено зрело овошје со
шеќер. Пикм'ез ут см'окви.
п'иле, мн. пил'ијна, пилци ср. младо од птица (обично од кокошка)
штотуку испилено. Пил'ијна у сид'елу.
пилишт'ар, мн. пилишт'ари м. (ирон.) млад, неопитен, наивен
човек.
п'инка, мн. п'инки ж. опинка, вид чорапи, плетени од волна,
високи до зглобот, глуждот. Шо ч'екаш, об'уј си и п'инкте и см'ети а
пул'атта. Су п'инки мојш дă ш'еташ с'аæде у к'ујќта.
пинт'ија (само едн.) в. тăмаќ'ар. Па не сăм ј'аска т'оæку п'интиа,
т'оæку скрж'ав, стигн'ат.
п'инук, обично во мн. п'инци м. опинок, лесна обувка од кожа
или гума, која се стега околу ногата со ременчиња. Си и уб'у п'инцте и
си ут'иде д'ома. Си и соб'у п'инците и влиз'е у уд'ајта.
пинџ'ера, мн. пинџ'ери ж. прозорец, отвор во ѕид низ кој влегуваат
светлина и воздух заедно со рамката и стаклото со коишто се затвора
тој отвор. Тој зăстан'а ду пинџ'ерта и најз џ'амут сă испул'и нă ѕв'ејздте.
Зăтв'ори а пинџ'ерта, ст'уде.
пиперн'уга, мн. пиперн'уги ж. пеперуга, инсект со два пара
крилца. Шăр'ена пиперн'уга.
пипил’'арка, мн. пипил’'арки ж. жолто-пепелава змија отровница.
пипир'уда, мн. пипир'уди ж. в. пиперн'уга.
пип'ојн, мн. пип'ојни м. диња, едногодишно растение и неговиот
плод, месест и сочен со сладок вкус. Пип'ојни и лубен'ици.
пирдус'ан, пирдус'аниут прид. замижан, заслепен. 'ојчте му
б'иа пирдус'ани.
пирун'ика, мн. пирун'ики ж. многугодишно зелјесто растение
со долго стебло и со крупни цветови.
пируст'ија, мн. пируст'ии ж. железен триножник за готвење
на отворен оган. Котеæ врз пируст'иа. Д'ете, држи гу тиг'ајнут нă
пируст'ијта дă не п'адне.
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пи(р)ч'етка, мн. пи(р)ч'етки ж. џебно шамивче. Д'ете, з'еми
пич'етка и ис'екни си гу н'осут.
писќ'ул’, мн. писќ'ули м. реси врзани во снопче, пискул. С'рмин
писќ'ул’. Фес со писќ'ул’. Писќ'ул’ п'ерја нă к'апăта.
п'ита, питат св. праша, постави прашање некому, се обрне кон
некого усно или писмено со прашање. Д'али м'оже дă д'оам и јаска? –
пит'а д'етту. И пит'акне л’'ујту, 'ама н'ишчу не нăјд'еле.
пиш'им прил. прво, првин, најпрвин, најнапред. Триб'ува дă сă
в'иам пиш'им су н'егу. Пиш'им триб'ува дă в'ијме, шо дă пр'ајме. Пиш'им
рăб'отта дă а св'ршиш, н'амта дă ојш дă нăп'оæниш в'ода.
пишк'еш, мн. пишк'еши м. подарок, дар.
пишм'ан немен. по род и број прид. којшто се кае, жали поради
некоја постапка. С'акше дă 'оде нă н'ивта, 'ама пишм'ан е, сă пишман'и,
не утид'е.
пишч'ера, мн. пишч'ери ж. пештера. 'аку сă п'икниш у н'ашча
пишч'ера ќи исп'адниш у с'елту Г'угуву.
пишч'ерка, мн. пишч'ерки ж. пештерче. Ч'ера кă заврн'а сă
скр'име у пишч'еркта.
план'учка, мн. план'учки ж. шумска дива јагода.
плас, мн. пл'асуви м. Плас сă ст'ава нă пал'ичникут.
пл'асне, пл'аснат св. падне на земја.
плас(т), мн. пл'астуве м. куп сено, трева или ожнеано жито. Уши
нă пл'астут. Пл'астуви с'ену 'има у лив'аата.
пла'удник, мн. пла'удници м. човек со физички или душевен
недостаток.
пл'есне, пл'еснат сп. џасне.
пл'есник, мн. пл'есници м. шлаканица.
плет'ина, мн. плет'ини ж. плетишта, ограда од преплетени прачки.
пл'ико, мн. пл'ика ср. коверт, хартиена обвивка (превиткана
и залепена) во која се испраќа писмо, пари и сл. Су с'итен рăкуп'ис а
нăпис'а адр'есăта нă пл'икту. А нăпис'а адр'еста и гу пушч'и пл'икту у
пошт'енскуту сăнд'уче.
пл’'ачки (само мн.) руба, алишта, облека, предмети од покуќнината,
алати, орудија за работа и сл. С'инче, сл'ечи и пл’'ачкте, триб'ува дă сă
п'ерăт. Јас дад'ек мо'æба зă дă му пум'ојжме су пл’'ачки нă н'егу и нă
П'ени. И дунц'е с'ăте пл’'ачки ут кул'ипта.
п'озну прил. доцна. Комш'ијта нăв'ечăр п'озну сă вр'ајќа д'ома.
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поиг'ун прил. подобро. Си а путпр'е гл'авта поиг'ун.
п'ојме, п'ојмат св. фати. Гу пујм'е д'етту зă р'ăка.
п'оæте, п'оæтат несв. дави. Гу фăт'и зă вр'атут и зафат'и дă гу
п'оæте.
понăн'ака прил. понатаму, и со временско значење во иднина.
Понăн'ака уд р'идут 'имше н'иви.
п'остав, п'остави м. корито, длабок издолжен сад за вода од
дрво или од друг материјал и тоа пред чешма, кладенец и сл. Нăправ'иа
п'остав нă с'еæскăта ч'ешма.
пр'анга, мн. пр'анги ж. 1. оков. Фат'енте бунтовн'ици и оков'аа у
пр'анги 2. (прен.) силна потчинетост. Тој сă најд'е у пр'ангите нă см'ртта.
пр'асе, мн. прас'ијна ср. Бишкăта руд'и три прас'ијна.
прашч'илу, мн. прашч'ила ср. праштило, сукана врвка (на торба,
скутник и сл.). Д'етту а фат'и т'орбăта зă прашч'илту.
п'рдл’у в. пуфл’у.
премал'ен, премал'ениут прид. што е преморен од работа, од
трчање.
пр'есин, пр'есниут прид. свеж, тазе. Пр'есна в'ода. Пр'есни ј'ајца.
Пр'есну мл'еку.
престр'аши сă, сă престр'ашат св. престане да се плаши, се
ослободи од стравот. Сă престраш'и.
привид'еæник, мн. привид'еæници м. место од каде што првпат се
појавува нова слика во панорамата. Ко ќи исп'адниш нă привид'еæникут
нă л'еву, ет там има три дăпч'ики.
прид'ела, мн. прид'ели ж. предел, дел, малечко делче од некоја
поголема целина.
пр'изне, пр'изнат св. ѕирне.
прик'ија, мн. прик'ии ж. чеиз, прике, постелнина и покуќнина
што ја носи невестата во куќата на момчето. Нив'естта дунц'е гул'ема
прик'иа.
прип'ала, прип'алат св. побара. Туг'ај бргу нă припăл'аа д'ецта.
прн'ар (само едн.) м. зимзелено, ниско растение; во прнарските
предели го пасат стадата кози.
пр'остум прил. право, во исправена положба. Зăстан'а пр'остум
пред н'егу.
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прпад'ула (само едн.) ж. прен. катастрофа. Сп. начинот на печење
костени на земја – костените се редат во круг на рамна земја се ставаат
костени, се покриваат со сува папрат (шушлик), се запалува и се печат
– кога ќе догори папратта костените се превртуваат од другата страна
и повторно се става папрат и испечените костени од двете страни се
лупат и се јадат; прен. катастрофа. Сă нăправ'име прпад'ула.
прст'инка, мн. прст'инки ж. прегач.
прт мн. п'ртуви м. кол, дебело, право дрво на едниот крај наострено
дрво за забивање во земја. Суб'ирам п'ртуви зă угр'аа.
п'рчка, мн. п'рчки ж. ветка, вејка од дрво. Д'абува п'рчка.
п'рша, мн. п'рши ж. првут (само едн.) м. изумрени клетки во
вид на мали лушпи што се одделуваат од кожата на главата. Си а изм'и
гл'авта су шамп'он зă дă му сă изг'убе пршта.
пув'рне, пув'рнат св. 1. врати некого назад, натера да се врати.
Т'ăгăта нă пуврн'а у н'ашјут р'один крај. 2. врати, добие назад нешто
одземено, изгубено. Ај па и пуврн'а.
пудвич'ерка, мн. пудвич'ерки ж. тревно растение што расте
во скрките.
пудл'ошка, мн. пудл'ошки ж. предмет што се става под друг
предмет (се употребуваат подлошки и кај разбојот).
пудн'ица, мн. пудн'ици ж. земјен сад во кој се пече леб со вршник;
црепна. Леб пич'ен у пудн'ица.
пудуб'ере сă, сă пудуб'ерат св. се прибере, се соземе. Н'апкумта
сă пудубр'але, сă сет'иле.
пукл'он, мн. пукл'они м. подарок. Нă св'адба 'одат су пукл'они.
пукр'ов, мн. пукр'ови м. покривка, ткаенина за покривање,
покривач. Д'еца, лигнув'ајте, ќи вă пукр'иам су пукр'овут. С'ине, л'егни
си ду ѕ'идут и зав'иј сă су пукр'овут.
пул'ата, мн. пул'ати ж. претсобје, простор пред собите во куќата;
трем на кат пред собите, покриен балкон. З'еми а м'етлăта и см'ети а
пул'атăта. Л'етно вр'еме спи'ија нă пул'атăта.
п'уле, п'ул’ат несв. 1. гледа. П'ули в'ака! 2. разлистува (пролетно
шумата) Г'орăта п'уле.
п'уле сă, сă п'ул’ат несв. гледа, се загледува во некого или нешто.
Шо тăк'а сă п'улиш у чув'екут.
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пул'овир, мн. пул'овири м. елек, волнена облека без копчиња и
без ракави што се облекува над кошула.
пул'ог, мн. пул'оѕи м. дел од ракатки жито при жнеење што се
собираат во сноп. Пул'ојѕте и врѕ'уваа у сноп.
пулук'ар, мн. пулук'ари м. шише, мерка за течност (од половина ока).
пупад'ијка, мн. пупад'ијки ж. вид тревно растение, камилица
(боливач, вртопоп) Пупад'ијките цв'етăт кăде Бугур'ојца.
п'упка, мн. п'упки ж. обреден леб во мала форма, тркалезно
лепче за раздавање на гробишта. П'упки сă п'ечăт нă празн'ицте.
пупл'ати, пупл'атат св. покри, затрупа, наложи. М'ăглăта и
пуплăт'и мегл'енските с'ела.
пурд'ава, пурд'ават несв. продава. Пăзарџ'иите пурд'авăт
цр'еши.
пуртук'аæ, мн. пуртук'али м. (бот.) суптропско овошно растение.
Зăстан'аа крај адн'о пуртук'аæ; плодот (сочен, мирислив) од тоа растение.
Б'аба дунц'е ут паз'арут 'адна 'ока ж'оæти пуртук'али. Јад'ејте пуртук'али,
ј'а и скап'уват.
пус'ија, мн. пус'ии ж. заседа. Ч'етăта фат'и пус'иа.
пуснап'ица, мн. пуснап'ица ж. колеж, испотепани луѓе.
пуст'ане, пуст'анат св. се измори. Ж'енте пустан'аа, не муж'еа
понат'ам.
путпашн'ица, мн. путпашн'ици ж. подопашник, ремен (дел од
самарот). Р'емин пуд оп'ашут нă тув'арну жив'отну, путпашн'ица.
путпул'упка, мн. путпул'упки ж. жолта птица што личи на врапче.
п'уфл’у, мн. п'уфл’увци м. човек што пушта гасови без глас;
прен. страшливец.
пуч'ине, поч'инат св. 1. одмори. Сидн'а дă пуч'ине м'аæку. 2.
почине, умре. Ст'арăта пучин'а пред адн'о м'есиц.
п'ушка, п'ушкаат несв. пушта. Н'огупăти п'ушкам п'исма нă
т'атку ми.
пуштаџ'иа, мн. пуштаџ'ии м. поштар.
п'ушчи, п'ушчат св. пушти. Гу п'ушч'и турб'улту нă м'аста.
п'ушчи, п'ушчат св. 1. престане да држи, да задржува. И пушч'и
жил'езта уд р'ăјцте и рипн'а врз н'егу. 2. ослободи затворен, задржан.
М'омчту гу пушч'и јазув'ицут ут стăп'ицта.
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пцув'иса, пцув'исат св. за животно – умре. Кă утид'ек, кă влиз'ек
у куч'инта, шо дă в'идам, к'учту пцувис'ало.
пцун м. тоа што се јаде со леб (сирење, јајца и др.). Не сă ј'аде
с'амо леб т'уку и пцун, сè др'уго шо 'иде су леб.
пцунис'ува, пцунис'уват несв. пазари, купува.
р'аат (само едн.) м. 1. мир, спокојство, удобност. М'ајкăта гу
устав'и д'етту нă р'аат дă спие. Д'ецăта не гу уст'аваа нă р'аат дă
рăб'оте. 2. прид. мирен, спокоен, безгрижен. Б'иди р'аат, с'игурну ќи
д'ојдам. 3. прил. мирно, спокојно. Б'ăрем адн'а нојќ ќи сă нăсп'ијам р'аат.
р'ăви, р'ăват несв. кине, крши. С'ечи си гу л'ебут, ним гу р'ăви
тăк'а.
разбур'аве, разбур'ават св. 1. расчепка, раздвижи. Гу рăзбурав'и
'огнут. 2. спомене, разбуричка некое прашање. То јас не гу разбурав'ик.
рăм'ојн (само едн.) м. камилица, едногодишна лековита билка
со ситен бел цвет. Д'едо ми н'огу п'ијше чај уд рăмојн. Најз тр'евта сă
беле'ија м'алте глав'ички нă рам'ојнут.
р'ана, мн. р'ани ж. храна. Р'ана му д'ава нă дуб'итукут.
р'ани, р'анăт св. храни. З'имну вр'еме 'овцте и р'анăт су чин'ичка.
ран'иче, мн. ранич'ијна ср. посвоено дете.
р'ăчка, мн. р'ăчки ж. причина. П'ала р'ăчка дă не д'ојде.
р'ебри сă, сă р'ебрат несв. се чувствува непријатно. С'аæ сă р'ебре.
рез'иæ (само едн.) м. срамота, срам. В'ани ни нăправ'и гул'ем рез'иæ.
ремен'ушка, мн. ремен'ушки ж. дем. ременче. Нă Тот'ајлиту
д'етту ш'ета су адн'и нуж'еви, зăкач'ени зă адн'а ремен'ушка.
рид, мн. р'идуви м. возвишение на земјата, височина. Зăд р'идут
нă 'исток угреј'а с'æнцту.
р'има, мн. р'ими ж. хрема, воспаление на слузницата на носот,
прелада. Три д'ена н'осут му т'ече, гу фăт'и р'има.
р'один, р'одниут прид. роден. Зă три д'ена ки 'имам р'один
ден.
рој, мн. р'ојуве м. множество инсекти во лет. Рој пч'ели, рој м'уи,
рој свит'уæки и др. Б'абта рој м'уи испад'и ут чин'ијта.
р'они, р'онат несв. дроби. Ним гу р'они л'ебут! Изр'они им тро
леб нă пил'ијнта.
р'очка, мн. р'очки ж. 1. предниот дел од главата на некои животни
(коњ, куче итн.) со носот. К'учту а брцн'а р'очкăта пуд м'евут крај н'ојѕте.
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р'ошка, мн. р'ошки ж. суви гранки, шишарки, деланки и сл.,
што се собираат за горење, за потпалување оган. Д'онци с'уви в'ејки, ет
т'иа р'ошките дă гу путп'алме 'огнут!
руд'ајн, мн. руд'ајни м. направа за предење. Цаæ ден над руд'ајнут
пр'едше; прен. Руд'ајн му 'оди г'ăзут, сă пл'аше.
руј (само едн.) м. (бот.) листот му е како на јасен.
рупк'ав, рупк'авиут прид. в. рупк'ув.
рупк'ачки, рупк'ачкиут прид. Рупк'ачки цр'еши.
рупк'ув, рупк'увиут прид. крцкав. Рупк'уви цр'еши. Дај ми 'адно
к'ило ут р'упкувте цр'еши.
русн'ици (само мн.) еден вид тестенини за подготвување супи,
тарана, фиде. С'упа су русн'ици. Срк'аме ч'орба су русн'ици. У ч'орбăта
стај м'аæце русн'ици.
сăал'ам немен. прид. здрав, добар, чесен, точен, сигурен. Вангел е
д'обăр, сăал'ам рăб'отник. Ми дад'е сăал'ам лаф. Сăал'ам д'ете. Сăал'ам
мајст'ор. Сăал'ам м'ома.
с'аат, мн. с'аати м. часовник. З'еми си гу с'аатут, ним гу зăбр'авај.
сăб'ајле, мн. сăбајл'ијна ср. утре. Сăб'ајлту б'ише убл'ачну.
сăб'ајле прил. наутро. Сăб'ајле стан'увше зă дă не зăк'асне нă
рăб'ота.
с'авка, мн. с'авки ж. совалка.
сăјб'ија, мн. сăјб'ии м. 1. сопственик, господар. П'етре е сăјб'ија
нă н'ивта. 2. домаќин. Вр'еме е дă сă ж'ене, дă ст'ане сăјб'ија.
сăкалдис'ан, сăкалдис'аниут прид. загрижен, вознемирен. Јас,
братуч'ет не ти вăрн'ак нă првуту п'исмо, бик н'ого сакăлдис'ан су
В'анчиту.
сăкалдис'ува сă, сă сăкалдис'уват несв. се вознемирува, се
налутува. Ут то шо гу сл'ушă н'огу сă сăкалдис'ува.
сăкл'ет, мн. сăкл'ет м. мака, тешкотија, немир. Сăкл'ет гу фăт'и
к'оа вид'е шо стăн'ало.
с'аæде прил., сврз. само. С'ăте учен'ици сто'ија, с'аæде 'един не
сă пумрдн'а уд м'естту. С'ăте дујд'еа с'аæде то не дујд'е.
сам'ар, мн. сам'ари м. направа од дрвени и исполнети меки
делови, приспособена на грбот на товарно животно (магаре, коњ и др.).
То гу убес'и турб'ичту нă сăм'арут.
сам'ун, мн. сам'уни м. в. сум'ун.
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сăнд'ујќ, мн. сăнд'уци м. сандак, дрвен или метален ковчег
за чување продукти, облека, стоки и сл. Сăнд'уцте п'оæни пл’'ачки и
нăмист'иа у кир'алут. У сăнд'уци си и ч'увакне пл’'ачките.
с'ăнки, с'ăнким прил. божем, како да, небаре. С'ăнким тој не
гр'еше. Сă дутер'аа с'ăнким нă г'ости ќи 'оат.
с'анкиш прил. божем, како да, небаре. Суб'ира ст'ари пл’'ачки,
а нăпоæн'и уд'ајта, с'анкиш сто гуд'ини ќи жив'ее.
с'ăпа, мн. с'ăпи ж. скала, подвижна направа за качување и
слегување. Д'ете, д'онци а с'ăпăта дă сă к'ачам нă тăв'анут.
сăпун'ица (само едн.) ж. (бот.) лековита билка (кога се толчи
се пени).
сăрд'иса, сăрд'исаат св. постави опсада на некое место. В'ојскăта
гу сăрдис'а, гу заград'и с'елту.
с'ăте, прил. сите. Ој у кил'арут д'онци и с'ăте устăн'ати д'рвца
дă зăп'ал’ме 'огăн у с'обта.
саут'ина, мн. саут'ини ж. продолжена натстрешница, стреа над
врата, прозорец и др., покриена со високи стебла од р’женица, пукри'ена
су рăж'ајне.
с'ачма, мн. с'ачми ж. ситни оловни топчиња, муниција за ловечка
пушка. Ловџ'ијта а напоæн'и п'ушкăта с'ачми.
свир'ол’ (само едн.) м. свирка, мал инструмент на кој се свири
со дување. Му нăправ'и свир'ол’ т'рска.
свит'уæка, мн. свит'уæки ж. вид инсект што свети во темно,
ноќе. Рој свет'уæки засвит'еа. Ка сă смрач'и рој свит'уæки зăфат'ија
дă св'еткат.
св'рдеæ, мн. св'рдли м. бургија, направа за правење дупки во
дрво, метал и сл. Сă симн'а у подр'умут и гу дунц'е св'рделут.
се'ир, мн. се'ири м. 1. гледање, посматрање. 2. забава. Гл'еда
се'ир – гледа што се случува.
с'екал’ ж. габа за палење.
с'ерцка ж. вид цвеќе (бело, жолто, ореово).
сид'ело, мн. сид'ела ср. гнездо. Л'ошу д'ете су стап гу рăстур'и
сид'елту нă ластăв'ичкте.
сијнусл'ивка, мн. сијнусл'ивки ж. модра слива.
сик'ира, мн. сик'ири ж. орудие за сечење или цепење дрва со
тешко железно сечило и дрвена рачка. А нăустр'и сик'ирăта.
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сил'еже, мн. силеж'ијна ср. одбиено јагне од една година; доцна
родено јагне, сугаре. У бул’'укут аг'ăнца има и силиж'ијна.
сим'ид, мн. сим'иди м. симит, мало лепче од бело брашно со
маја од наут.
син'ија, мн. син'ии ж. трпеза, ниска, тркалеста масичка за јадење,
софра, трпеза (на синијата е ставено јадењето и луѓето седат наземи
да јадат). 'ајде, став'ејте а син'ијта, ќи р'учме. Д'ецта сидн'аа 'окулу
син'ијта и чекат дă им т'урат боб у мис'урте.
син'ор, мн. син'ори м. 1. меѓа меѓу две ниви, ливади и сл. 2.
граница меѓи две села.
синџ'ир, мн. синџ'ири м. низа од метални алки наврени една
до друга со различна намена, верига. Синџ'ирут нă шăјт'анкăта сă
скин'а.
сињ'ак, мн. сињ'аци м. студено, магливо време, дрвјата покриени
со кристали.
с'ирка, мн. с'ирки ж. плодови како шипки, еден вид шипка.
с'ирма, мн. с'ирми ж. жица, метална, железна жица; плет (ограда)
од бодликава сирма. С'ирмăта н'огу сă кор'исте. И стигн'а с'ирмите
нă мандул'инăта.
сиџ'им, мн. сиџ'ими м. врвка, потенко јаже, коноп. В'рѕи си и
п'инците су сиџ'им.
сиџ'имка, мн. сиџ'имки ж. в. сиџ'им.
ск'ала, мн. ск'али ж. 1. подвижна направа за качување и слегување.
Д'онци ми а ск'алта дă сă к'ачам нă пукр'ивут. 2. (дијал.) голема камена
маса со еднородна структура в. карпа, стена.
склап'еј, мн. склап'еи м. воден бран. То м'орту ка пучн'а дă 'игра,
'адни склап'еи к'оæку к'ујќте.
скр'еба, мн. скр'еби ж. (бот.) растение што се вие околу друго
растение. Скр'ебта сă изв'ила окол'у кур'ејнут нă д'ăбут.
скр'ежув, скр'ежувиут прид. скржав, штедлив, што штеди многу.
Скр'ежув домаќ'ин. Скр'ежува ж'ена.
скут'аче дем. од скут.
сл'ага, сл'агаат несв. мисли, смета, има важност. То д'рво гу
сл'агат зă св'ето. Д'ошлу ред дă сл'агат зă дă гу рăзд'елат дуби'енту.
Сл'ага дă сă в'рне д'ома.
сладов'ина, мн. сладов'ини ж. сладост, слатки јадења.
слам'арник, мн. слам'арници м. место каде што се складира слама.
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сл'ачка (само едн.) ж. (бот.) слачец.
слез (само едн.) м. (бот.) модро цвеќе, лековита билка.
смăџ'ајка, мн. смăџ'ајки ж. (зоол.) граблива птица, со кус,
малку подвиткан клун и со долги остри нокти, што се храни со птици
и со ситни цицачи со големина на зајак. Д'ете, зăтв'ори и кук'ошкте у
кукуш'арникут, дă не доп'ăра смăџ'ајкăта, пăрпад'ула ќи нăпр'аи!
смрдл'ика мн. смрдл'ики ж. (бот.) смрдлива трева.
смрд'улка, мн. смрд'улки ж. (зоол.) инсект, бубачка што, кога
ќе се пипне, има многу непријатен мирис.
смр'ека, мн. смр'еки ж. (бот.) зимзелено иглолисно растение што
го пасат козите зимно време.
см'уре се, се см'урат св. смурти се. Та удр'инта саæ сă см'уре.
снег'уæка, мн. снег'уæки ж. бело ледено кристалче што паѓа
како снег. Кр'упни снег'уæки.
сн'ове, сн'оват несв. оди, чекори во разни правци, постојано шета
наваму-натаму. В'ани сн'овше у к'ујќта ут ќош ду ќош.
сн'ошти прил. минатата вечер, вчеравечер, синоќа. Т'иа сă врн'аа
сн'ошти.
с'оа, мн. с'ои ж. скала.
с'оба, мн. с'оби ж. печка направена од метал, од ламарина;
затворена направа што работи на дрва и загрева. С'ине, клај цăп'ени
д'рвца у с'обта, дă сă ст'опле уд'ајта. В'ани бе, п'икни д'рвце у с'обăта
дă сă ст'опле.
сој, мн. с'оеви ж. припадност по раѓање, потекло. Нив'естăта
б'ише уд д'обăр сој, уд ѓурѓ'овсќут.
с'оæник, мн. с'оæници м. соларник, сад во кој се чува солта.
Ст'аклин с'оæник.
сор, мн. с'оруви м. направа за кастрење лози, гранки, за сечење
прачки. П'ени сă кăч'иæ нă дăб'ичка и нăкастр'иæ 'адно куп в'ејки.
с'офра, мн. с'офри ж. в. синија.
сп'отне, сп'отнат св. подбуцне, расчепка оган за подобро да гори.
Клај в'ăглин у с'обта, дă сă ст'опле уд'ајта.
спреж, мн. спрежеви м. спрега.
спр'отива прил. сончева страна на било, на рид, на тумба.
сп'уза, мн. сп'узи ж. жешка пепел помешана со ситна жаровина.
И извăд'и куст'енте ут сп'узта и пучн'а дă и л'упе.
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спул'ај чест. благодарам, израз на учтивост за добиена услуга.
за изразување благодарност, благодарам, обично во изразот: Спул'ај
ти. Спул'ај ти шо ми пумогн'а. Спул'ај му нă Г'оспода, спул'ај им нă
поздр'авут.
спул'ови, спул'оват св. брка, избрка. Гу спулув'а дă гу ф'ате.
срамув'ачка, мн. срамув'ачки ж. срам, срамота.
срамутил'ăк, мн. срамутил'ăци ж. срамота. Ш'ета дă пр'аве
н'екоа, срамутил'ăци н'ешчу.
с'рма, мн. с'рми ж. конец обвиен со сребрена или златна нишка
што се употребува за везење. Нос'ија извиз'ена су с'рма.
срт, мн. с'ртуви м. горен дел од планина, рид и сл., гребен.
План'ина су вис'оки с'ртуви.
с'рча, мн. с'рчи ж. секое парче од искршено стакло. Л'еткаа
с'рчи к'ăту курш'уми.
срч'ан, мн. срч'аниут прид. храбар. То куз'арут нăист'ина срч'ан
чув'ек, ут н'ишчу не сă пл'аше.
став'ар, мн. став'ари м. цепени костенови колје со кои се гради
плет. Стăв'арте умј'асăт нă шт'ици.
стан'ува, стан'уват несв. се случува нешто. Зă дă не разб'ере
Г'ркут шо стан'ува, му р'екле 'оти сă вр'атќат уд 'одмур.
стап, мн. ст'апуви м. овчарски (пастирски) стап со топуска на
едниот крај. В'асил н'екни су ст'апут утип'а зм'иа.
ст'ена, мн. ст'ени ж. карпа, голема камена маса што се издига
над пов'ишината. Нат р'екта чув'екут п'улше ст'ени.
стибл'ика, мн. стибл'ики ж. стебло. Ш'ума су вис'оки стибл'ики.
стигн'ат, стигн'атиут прид. скржав. То чув'ек е дип стигн'ат!
стиж'ар, мн. стиж'ари м. стожер.
ст'омна, мн. ст'омни ж. глинен сад за вода. И нăп'оæни ст'омните
в'ода.
страк, мн. стр'акуви м. дел од надземниот дел на растението со
листови и цвет. Засад'и стр'акуви цв'етќе.
ст'рга, мн. ст'рги ж. ограда во полукруг, направена од боцкави
гранки, а на средината од полукругот има отвор каде што се фаќаат
молзниците за да се молзат. Еј, К'ол’у, нăт'ерај и к'ојзте у ст'ргта, дă
и м'оæзме.
стр'ежи, стр'ежат несв. стражари.
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стр'ежи сă, сă стр'ежат несв. се варди од некого или од нешто за
да не му се случи нешто лошо. Сак'аа дă мă ф'атăт, 'ама сă стреж'ик
уд л’'ујту.
ст'рмин, ст'рмниут прид. брежен. Ст'рмин брег су д'абува ш'ума.
Ст'рмна стр'ана.
строп, мн. стр'опи м. таван. И п'икше пут т'иа стр'опте нă
ф'урната.
ст'рчка, мн. ст'рчки ж. клечка, тенки и куси дрвца со определена
намена. П'етре з'е ст'рчка ут шп'ирту и запал'и циг'ара.
сугр'ама, мн. сугр'ами ж. чешел.
сук'ак, мн. сук'аци м. тесна улица. Стар с'еæцки сук'ак. Сук'аци
су калд'рма. Н'аште с'еæцки сук'аци н'емат калд'рма.
сук'арда, мн. сук'арди ж. дел од машка народна носија.
сулен'ик, мн. сулен'ици м. солник, кујнски сад во кој се става сол.
сум'ун, мн. сум'уни м. пешник, леб од бело пченично брашно,
обично со тркалезна форма. С'ечи кра'ешник ут сум'унут. В'адин м'ајка
ми испич'е у ф'урнăта 'осум сам'уни леп. Беæ сам'ун нă син'ија.
сур'ат, мн. сур'ати м. образ, лице. Ч'удин чув'ек то Н'аси, 'оште
има сур'ат ач'ик дă л'афе. Н'ема ни срам ни сур'ат.
сур'иа, мн. сур'ии ж. група, големо стадо, множество. То истур'и
адн'а сур'иа л'оши л'афуви.
сурт'ук, мн. сурт'уци м. 1. палто, што се носи врз кошула, долго
до појас; сако. Сурт'укут сă н'осе врз фăн'елта пут кап'утут. Убл'ечи
си гу сурт'укут, дă не ти ст'уде. 2. скитник, безделник. Гул'ем сурт'ук
е то чув'ек.
сус'ура, мн. сус'ури ж. вид трева.
таби'ет, мн. таби'ети м. карактер, темперамент. Т'акув е чув'екут,
т'ежук таби'ет.
тăвтаб'ита, мн. тăвтаб'ити ж. вид бескрилен инсект, паразит
што се крие во дрвени предмети и во ѕидовите.
т'ајфа, мн. т'ајфи ж. фамилија, семејство. Н'егувта т'ајфа замин'а
у Југосл'авиа.
т'акса, т'аксат св. вети. Такс'а м'асло нă ц'рквта.
таксир'ат, мн. таксир'ати м. несреќа, беда. Сă зăбурџ'ик, такв'о
тăксир'ат мă фат'и.
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тăмаќ'ар, мн. тăмаќ'ари м. скржавец. Ут п'иле мл'еку има у
к'ујќата, а тăмаќ'ар, тăмаќ'ар! У н'ашча м'аала има н'огу тăмаќ'ари.
тăмаќ'арка, мн. тăмаќ'арки ж. в. тăмаќ'ар.
тăп'ија, мн. тăп'ии ж. судски заверен документ за сопственост на
имот. Ниа избиг'аме, н'емме тăп'ија, им'отут гу присву'ија братуч'ејте.
т'ачи вок. и хипок. од татко.
т'егне, т'егнат несв. врви. А бре, д'ете, шо ч'екăш, 'ајде т'егни
н'априт!
т'ешка прид. трудна, бремена жена. Оти-ј т'ешка и сă бур'аве.
тиг'ајн, мн. тиг'ајни м. тава, плиток, тркалезен метален сад со
рачка за пржење. Б'аба ми нă тиг'ајн ми испрж'и две ј'ајца. Ч'увај гу
тиг'ајнут дă не п'рска.
тиж'ава, мн. тиж'ави ж. тежина. Ј'аска н'емам гул'ема
тиж'ава.
т'ијне, т'ијнат св. стивне. Ка тијн'а в'етрут кинис'аме.
тимир'ут, тимир'утиут прид. мирен, молчалив. П'ени е кр'отку
чув'ек, тимир'ут чув'ек.
тимј'анка, мн. тимј'анки ж. вид цвеќе.
тинџ'ере, мн. тинџер'ијна ср. длабок сад во кој се готви јадење.
Сă истркал'а тинџ'ерту, си гу нăјд'е пукл'опчту (посл).
типц'ија, мн. типц'ии ж. голем и плиток бакарен сад во кој
обично се печат зелник, пита или погача. Ќ'ерко, д'онци а типц'ијта дă
исп'ечме кул'ач. Кăлајс'ана типц'ија.
тифт'ер, мн. тифт'ери м. голема поврзана тетратка, книга за
евиденција на нешто. Црк'овни тифт'ери.
т'опка, мн. т'опки ж. предмет што има тркалезна форма; гумена
топка, фудбалска топка.
т'орба, мн. т'орби ж. сошиено ќесе од платно, кожа и сл. 'ајде,
д'еца, нă р'аму вујн'ичките т'орби!
торб'уле, турб'уле мн. торбул'ијна ср. торбиче. 'ајде, д'еца, пик
н'ејте и титр'атките у торбул'ијнта. Вн'укут шк'олцките кн'иги и
н'оси у турб'уле.
тр'аже, тр'ажат несв. бара некого, настојува да најде; скришум,
преку мал отвор, гледа некого, нешто, набљудува некој настан; посакува
нешто од некого; скришум некого следи.
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тр'ана (само едн.) ж. фиде, тарана. В'адин нă 'утруту пујад'ек
тр'ана.
трап, мн. тр'апуви м. 1. долина, јама. 2. бразда. Тр'апуви у н'ива
пусад'ена су пч'енка.
трапч'ика, мн. трапч'ики ж. трап, мала јама, бразда, долинка
со рекичка. В'адин и пас'ек к'оjзте у та трăпч'икта пуд н'ашча н'ива.
тр'аче, тр'ачат несв. мисли, смета, проценува, има мислење.
Тр'ачам, рич'еа 'оти 'утре ќи д'оат.
трем, мн. тр'емуви м. претсобје на приземните простории, влезна
просторија зад портата.
тр'ено, мн. тр'ента ср. воз. Ду К'авказ су ајропл'ан ки б'егам, су
тр'енту ки сă в'рнам. Уд В'один ду С'олун пăтув'ак су тр'енту.
триб'ува, триб'уват несв. треба. Триб'ува дă зн'ајте шо дă
рăб'отте. Триб'ува дă 'уче.
триндаф'ил, мн. триндаф'или м. (бот.) ружа.
тро прил. малку. Ај сеј т'ука дă пр'ајме тро муаб'ет.
тр'оска (само едн.) ж. (бот.) троскот, едногодишно тревно растение
што се разгранува по земјата. В'адин сă измăч'ик, цаæ ден коп'ак и
тр'оскăта а истриб'ик.
трч'ајне, мн. трч'ајна ср. оди многу брзо. Нă трч'ајне утид'е нă
н'ивта.
т'ула, мн. т'ули ж. цигла, градежен материјал за ѕидање објекти
(куќи). Пич'ена т'ула. Кум'ати ут т'ули.
т'умба, мн. т'умби ж. рид, возвишение на земјата. Зајд'е с'лнцту
зад т'умбите.
туп'оре сă, сă туп'орат несв. се подготвува, се мисли.
туп'уска, мн. туп'уски ж. игла со главичка што се користи при
шиење, топувче.
турл'ак, мн. турл'аци м. простак, лице што се однесува просто,
грубо, невоспитано, простачки. Шо чув'ек си бе ти, турл'ак ниeд'ин!
Турл'аку недусул'ен, б'егај дă тă н'ема! Не сă ф'али н'огу, 'оти и нă мл'ади
гуд'ини т'акув турл'ак си б'ише.
туртур'ица, мн. туртур'ици ж. преселна птица, слична на
пупунецот.
т'утќим (само едн.) значи, како да. Ти, т'утќим замин'уваш.
Тутќим, ист'ина е! З'ашчо си и г'орте кн'игте, т'утќим си и г'орте
п'арте.
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т'уфа, мн. т'уфи ж. в. туфка.
т'уфка, мн. т'уфки ж. букет. Т'уфка крум'ид, т'уфка цв'етќе. А
фăт'и зă к'оста и извăд'и ц'ала т'уфка. Су т'уфка цвеќ'ијна и гу чест'ита
руденд'енут нă ж'ента.
туџ'ар, мн. туџ'ари м. трговец.
ќ'аа, мн. ќ'аи м. главен овчар, козар; сопственик на многу овци,
кози. Ќ'аата и пушч'и 'овцте ут т'рлуту.
ќар (само едн.) м. корист, добивка, печалба, заработка (наспроти
зијан). Н'ема ќар ут т'аа рăб'ота. 'ајде, ним сă м'ăкни, рăб'оти ќ'арут
тă ч'ека.
ќ'ебе, мн. ќебијна ср. покривка изработена од волна или од некој
друг сличен материјал. Лигн'а и сă пукр'и су ќ'ебту.
ќелеп'ур, мн. ќелеп'ури м. заработка, добивка стекната на лесен
начин, без многу труд. В'адин доб'ик ќелеп'ур.
ќел'еш, мн. ќел'еши м. ќелавко, презрив назив за човек. Ќел'еш
ниeд'ин!
ќ'епче, мн. ќепч'ијна ср. мешалка, дрвена лажица за готвење.
ќерăт'а (пејор.) м. неранимајко, нечесен, расипан човек. Ти,
ќерăт'а, п'алаш уд нас п'ари?
ќерд'оса, ќерд'осат св. постигне успех, среќа во животот.
ќеф (само едн.) м. радост. Су гул'ем ќеф зăфат'и дă рăб'оте.
ќеф, мн. ќ'ефуви м. 1. желба, волја, барање. Нăпр'ај му гу ќ'ефут.
2. добро расположение, радост, задоволство. Ним ми гу рăсип'увај ќ'ефут.
ќ'ешки чест. 1. изразува жалење, незадоволство што се случило
нешто, камо да, поарно. Ќ'ешки дă д'ојдик. Ќ'ешки дă уст'аник и јас там,
н'емше дă ста'не та нистр'еќа. 2. нешто пожелно што треба да се случи,
само да. Ќ'ешки дă сă дугув'орикме, н'амта л'есна рăб'ота.
ќил'ав, ќил'авиут прид. што е без коса, што има ќела. Наjз
вр'атăта влиз'е адн'а ќил'ава гл'ава.
ќил'авко, мн. ќил'авкувци м. тој што е ќелав.
ќор, ќ'ориут прид. слеп, што е лишен од сетилото за вид, што не
може да гледа, гледа слабо, не гледа на едното око. Ќор пит'ач.
ќос1, ќ'осиут прид. возрасен маж на кој не му растат мустаќи и
брада, којшто е без влакна; и м. тој што е ќос, ќосе. Ќос Ќ'осуле, в'ртам
п'ашка, с'ечам дăб'ичка, п'ушчи ми адн'о пил'енце.
ќос2 , мн. ќ'осуви м. вид игра со четири стапчиња од лесково
дрво цепени по должината на два дела – кога се игра по две во рака
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се удираат и се спуштаат на земја и ако паднат сите црни, односно со
кората се брои 6 бода, ако паднат на бело се бројат 4, додека ако паднат
три бели и едно црно, тоа е ќос.
ќ'осе ср. возрасен маж на кој не му растат мустаќи и брада.
ќош, мн. ќошеви м. агол, затскриено, засолнето место. Нă ќ'ошут
дă мă пуч'екаш м'аæку.
ќуд, ќ'удут, ќ'удта м. и ж. карактер, табиет, навика. Ќ'удут му
б'ише лош.
ќумк, мн. ќ'умци м. цевка. Најз ќ'умците исп'ајѓа к'адишут и
најз баџăн'икут нат покр'ивут.
ќунк, мн. ќ'унци м. лимена цевка за ќумбе, печка низ која минува
чадот до оџакот. Ќ'унците 'арну сă нăмист'ени, не излиг'ува к'адишут.
ќум'ур (само едн.) м. јаглен, в. в'ăглин.
ќут'ек, мн. ќут'еци н. удирање, тепање за да се предизвика болка.
Кă гу зăјд'е су адн'о стап, гу скин'а ут ќут'ек. Кој зн'ăе зашч'о изд'е ќут'ек?
ќут'ук, мн. ќут'уци м. 1. пресечено суво дебело дрво, пенушка,
трупец. Нăјд'е ќут'ук д'рво и нăцеп'и еден куп. 2. глупав, недоделкан
човек. Сè ќут'уци 'окулу н'егу.
убигр'ан, убигр'аниут прид. итар, изитрен, снаодлив, вешт. Т'иа
б'иа п'оубигр'ани уд н'егу. То е убигр'ан.
убр'аз, мн. убр'ази м. лице, предниот дел од главата на човекот.
Шо си рăбот'иæ, бре чув'еку, убр'азут ти е избрк'ан.
увис'ика, мн. увис'ики ж. трева слична на овес. В'адин 'овцте
сă нăпас'иа увис'ика.
увч'арник, мн. увч'арници м. в. котар.
угл'амник, мн. угл'амници м. предмет направен од јаже или од
кожа што се става околу главата на животно (обично коњ, магаре) за
да се води. Гу фăт'и мăг'арту зă огл'амникут.
уг'оде сă, сă уг'одат св. се случи. Сă уг'оди шо П'ени б'ише
там.
уд'аја, мн. уд'аи ж. соба, просторија. Вн'укут влиз'е у гул'емта
уд'аја.
удв'ај прил. со краен напор, со мака, со голем труд. Одикне тро
пу тро, удв'ај стигн'аме нă вр'еме.
'узда, мн. 'узди ж. Му а стигн'а 'уздта нă к'ојнут.
уклам'а (само едн.) ж. време, момент, миг. И нă та уклам'а дујд'е.

171

ујг'ун (иг'ун) прид. што е погоден за нешто, згоден, добар, како
што треба. Н'огу ујг'ун му дујд'е су пăз'арут шо гу нăправ'и.
ујд'иса, ујд'исат св. погоди, стокми нешто. Ја ујдис'а рăб'отта.
Гу ујдис'а са'атут дă ѕв'оне у пет.
уламџ'им, мн. уламџ'им м. дете. Ним тăк'а, уламџ'им, ним гу
прај то, не ч'ине.
ул'ук, мн. ул'уци м. жлеб или лимена цевка низ која истекува
водата кога врне. Пу ул'укут истич'е в'оата.
ул’'уди, ул’'удат св. усмрти, лиши од живот, убие. Ил’о не е св'есин
шо му нăправ'и нă чув'екут, гу ул’уд'и и 'ушче сă см'ее.
умј'аса, умј'асат несв. личи. Умј'аса нă м'ајка му, умј'асат кăт'у
бр'атќа.
уп'ита, уп'итат св. праша. Уп'итај гу т'атку ти шо ќи рăб'отме
'утре.
упл'ане, упл'анат св. изгуби свежина, боја, почне да се суши.
Им'ак у град'инта адн'а кр'уша и адн'ăш нă л'ету сă уплан'а.
уп'оæте, уп'оæтат св. задави. Д'етту гу фăт'и п'ил’ту и гу
упоæт'и.
уп'ул’ (само едн.) м. поглед.
ур'ијцк'и, ур'ијцкиут прид. охридски. Уд ва ур'ијцкăта ќи зăф'ат
ме дă суб'ирме.
уриш'ика, мн. уриш'ики ж. младо оревово дрво, растение.
урл'иште (само едн.) ср. плоштад, место на сретсело, каде што
играат оро на празници.
урм'ан, мн. урм'ани м. многу густа шума. К'ојсте и п'асик у
урм'анут.
урн'ичка (само едн.) ж. урнатина, скапец, урнато место.
урт'ак, мн. урт'аци м. другар во работата, деловен соработник.
Т'иа б'иле урт'аци, вуд'иле дујќ'ан з'ајдну.
урусп'ија, мн. урусп'ии ж. сп. курва.
'уруф (само едн.) м. (бот.) едногодишна фуражна култура.
усак'ате, усак'атат св. направи да биде сакат. То д'ејтту сă
усăкат'ило к'оа сич'ело д'рва.
ус'ăмне, ус'ăмнат св. се обзори, зазори, се раздени. К'оа усăмн'а
то д'етту 'оште сп'ијше. Ка усăмн'а, д'еду ут'иде нă н'ивта дă 'ора.
В'адин д'енут усăмн'а без мăгла.
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ус'ојну прил. студено, криво, неубаво. Ус'ојну мă испул'и.
устр'аæ, мн. устр'aли м. клетва. устр'аæ дă гу 'удре.
устриж'ен, устриж'ениут прид. уплашен. Ц'алиут б'ише устриж'ен,
стигн'ат.
ут'епа, ут'епат св. убие, усмрти, лиши од живот. Гу утип'аа
арăм'ијте.
'утe сă, сă 'утат несв. се влече, тешко, бавно се движи. Д'онци гу
ш'ишту су в'ода, ним дă сă 'утиш! Г'оче сă ут'е, сă ут'е, удв'ај стигн'а
у с'елту.
утк'ине сă, сă утк'инат св. се спаси, се ослободи. М'ајка му
зă вл'акну сă уткин'а ут смрт. Д'ецта сă нăпик'аа у адн'а к'ујќа и сă
уткин'аа ут л'ошту вр'еме.
уќ'оре, уќ'орат св. ослепе, направи некој да стане ќор. Т'иа гу
уќур'еа д'етту.
учуд'ен, учуд'ениут прид. замислен. Зăш'о си т'оæку учуд'ена?
Д'етту 'оште не ти сă врн'алу ут шк'олту?
уф'елија, мн. уф'елии ж. корист, добивка. Н'еути 'има н'екоа
уф'елиа ут т'аквуту сриќав'ајне.
учај'ува, учај'уват несв. губи надеж, духовно опаѓа.
уџак, мн. уџаци м. 1. отвор на куќата во форма на ѕидан шуплив
столб од каде што излегува чадот од огнот. С'екуа к'ујќа си 'има уџ'ак.
'уше, 'ушат несв. заушува, забележува. Ни брат му не гу 'уше.
Не и 'уше. Не ги заушува (ферма).
'уше, уш'ијна ср. дем. од уво.
ф'азла прил. отповеќе, повеќе од определеното. И не ми рич'е
ниеде'јн лаф ф'азла.
ф'ајда (само едн.) корист, интерес. К'аква ф'ајда в'иде ут то?
Ка вид'е оти н'ема ф'ајда, си зăмин'а. Ут тăкв'а рăб'ота н'ема ф'ајда.
фам'илиа, мн. фам'илии ж. семејство. 1. потесно семејство М'ала
е н'ејнта фăм'илиа. Н'ашчă фам'илија има пет д'еца: две м'ăшки и три
м'оми. 2. лица по крвно сродство. М'омчиту б'ише уд буг'ата фам'илиа.
Тă гл'едам нă к'адруту су ц'ела фăм'илиа.
фăн'ела, мн. фăн'ели ж. џемпер од волна или од памук; пуловер,
плетена, волнена или памучна облека со долги ракави (поткошула). Та
му пукăж'а две фăн'ели.
фар'аш, мн. фар'аши м. сад за собирање ронки од масата, од
синијата.
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фăрм'ајќ, мн. фăрм'ајќи м. отров. Фăрм'ајќ сă чин'и уд душ'евна
б'оæка 'оти с'инут му зăгин'а у б'орбите.
фăрмак'оса, фăрмак'осат св. се отру. З'еæ фăрм'ајќ и сă фăрмакос'аæ.
прен. Ут ка му зăгин'а д'етту сă фăрмакос'а, гл'ава не крин'а ут-туг'ај.
фăсар'иа, мн. фăсар'ии ж. расправија, бркотница, шум, в. шăмат'а.
ф'ăска (само едн.) ж. ек. У ф'ăскта – во екот, во текот, во процесот
на извршување. Дă б'егаш, 'ама не у ф'ăската, не туг'ај к'оа рăб'отта
веќе тргн'ала.
фас'ул’ (само едн.) м. грав. Ч'ера руч'акне фас'ул’. Ч'ера јад'еме
вар'ен фăс'ул’.
ф'аша мн. ф'аши ж. појас, површина што се протега во должина.
Пу ор'ајнту сă пр'авăт с'аæде ф'аши.
фес, мн. ф'есуви м. вид турска црвена капа, во форма на пресечен
конус.
фил'иа, мн. фил'ии ж. парче леб. Д'ај ми адн'а фил'иа, н'огу сăм
гл'адин.
филџ'а'и, мн. филџ'ани м. чаша од која се пие кафе, чај, шербет
или салеп. Филџ'ан к'афе. Дă исп'ие адн'о филџ'ан к'афе.
фил’'ан зам. некој, тој и тој, некаде. Фил’'ан чув'ек.
фит'ил’, мн. фит'или м. мала памучна лента, врвца што гори во
ламба, кандило, свеќа и сл. П'ушчи гу фит'ил’ут п'овише дă св'етне
л'амбăта. Фит'ил’ут нă л'амбăта не св'ете.
фиш'ек, мн. фиш'еци м. патрон што се полни со експлозивно
плонење за пукање од пушка, пиштол и сл. Две п'ачки су фиш'еци.
фл’'ашка, мн. фл’'ашки ж. млада, еластична прачка, гранка со
која се фраскаат непослушни деца.
фл’'ушка, мн. фл’'ушки ж. мозолче, плускавец, гнојница, меур
на кожата добиен од триење, од изгорено, каснато од инсекти и сл.
фр'ајѓа, мн. фр'ајѓи ж. направа, чаталче, на него има две гумени
врвци закачени паралелно (врзан ластик), на другиот крај каде што се
споени се става камче, се оптегнуваат гумичките и се отпуштаат, а
камчето лета (се фрчкаат камчиња по врапците). Д'етту а оптигн'а
фр'ајѓăта, фрасн'а нă адн'о врапч'анче, ама не гу пугуд'и.
фр'аска, фр'аскат несв. Су 'адна фл’'ашка гу фр'аскаше к'ојнут.
В'етрут му гу фр'аскаше л'ицту.
френк, мн. фр'енки м. брава, дршка, рачка на френкот. Фр'енкут
сă рăсип'а, триб'ува дă сă пупр'аве.
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фрт'ома, мн. фрт'оми ж. долго јаже (од усукани или плетени
влакна од коноп или сл. со голема должина и дебелина) што служи
за товарење стока на коњ или на магаре, ортома. Д'еду нăбр'а д'рва и
су фрт'ома и тувар'и нă к'ојнут. И убес'и ал'иштта дă сă с'ушат на
адн'а фрт'ома.
ф'рче, мн. ф'рчат св. лета со шум, фрчи.
фрчк'а сă, сă ф'рчкат несв. се фрла, се лешка. Д'ецта сă фрчк'ат
су сн'ежни т'опки.
фуд'ул, мн. фуд'ули м. 1. тој што се однесува вообразено, надуено.
И дв'ајцта фуд'ули. 2. како прид. немен. по род. Фуд'ул чув'ек.
фуд'уле сă, сă фуд'улат несв. се гордее. С'аæ сă фуд'уле.
фукăр'а, мн. фукăр'и м. сиромав, бедник (се однесува на маж или
на жена). Шо п'алăш ут то чув'ек фукăр'а. Устан'але с'аæде нек'оæку
души фукăр'а ут с'екуе с'ело шо не плат'иле.
фукарл'ăк, мн. фукарл'ăци м. сиромаштија, беда, мизерија.
ф'укне, мн. ф'укнăт св. удри. Гу фукн'а пу м'уцкăта.
ф'укне сă мн. сă ф'укнăт св. се удри. Ама сă фукн'а пу н'осут.
ф'урка, мн. ф'урки ж. вид вретено за предење. Б'аба ми к'ăта ден
с'еде прид уџ'акут су брцн'ата ф'урка нă пуј'асут и пр'еде. Рăзгал'ена
ж'ена не пр'еде нă ф'урка.
ф'урна, мн. ф'урни ж. печка за печење леб и др. јадења. Фурнаџ'ијта
у нег'увта ф'урна испич'е 'осум сам'уни леп. У гр'адут изѕид'аа н'ова ф'урна.
фурт'уна, мн. фурт'уни ж. силна снежна бура, силен дожд и ветер.
Кăсм'ет сме им'але ч'ера, фурт'унта фат'и дă ф'уче, к'а сă врн'аме д'ома.
ф'урца, мн. ф'урци ж. четка. Си и исф'урца ч'ејлите су ф'урца.
Ж'ену м'ори, з'евај а ф'урцăта, исфурц'уј ми гу п'алтту.
цаæ, ц'алиут прид. цел. Цаæ бул'ук к'ози сă спушч'и нăд'олу пу
бр'егут.
ц'апа, ц'апат св. гази по кал, мек снег, вода, тиња и сл. Н'ови ти
сă ч'ејлите и не ц'апај у к'аæта.
ц'апи, ц'апат св. цепи. Домаќ'инут д'рвăта и ц'апи пу доæж'инта.
ц'апе сă, сă ц'апат св. се цепи. Л'есно сă с'ече, сă рăсцăп'ува
д'рвуту, л'есну сă ц'апе.
цăпен'ица, мн. цăпен'ици ж. Расц'апену д'рву зă гор'ејне.
цăпнат'ина, мн. цăпнат'ини ж. тесен и долг отвор во нешто
направен со цепење, пукнатина.

175

цăпут'ина, мн. цăпут'ини ж. процеп. Зăд к'арпăта 'имше гул'ема
цăпут'ина у к'аминут.
цăпут'инка, мн. цăпут'инки ж. цепотинка, мал отвор во нешто.
цв'рцка, цв'рцкат несв. пие. Пу м'аæку си п'ие, си цв'рца рак'ија.
цврцн'ат, цврцн'атиут прид. пијан.
ц'ивка, ц'ивкат несв. П'ил'ту изд'ава глас ц'иу-ц'иу, ц'ивка.
ц'игла, мн. ц'игли ж. в. тула.
ц'ика, ц'икат несв. вика, вреска. Д'етту нă п'ăтут вид'е зм'ија
и фăт'и дă ц'ика, дă в'ика.
цим'оле, цим'олат несв. Д'етту пл'аче су прид'ушен глас, цим'оле.
Ту бре, д'ете, з'апри, ним цим'оли.
цир'он(к)а, мн. цир'он(к)и ж. (зоол.) ситна риба. С'инче, на-тип'ари и ој при риб'арут дă ти изм'ери пулув'ин 'ока цир'они.
циц'ија, мн. циц'ии м. скржавец.
цјер, мн. цј'еруви м. (бот.) вид даб, сличен на црнучика. К'ојсте
п'асăт цј'еруви л'истуви.
црбуг'ăска, мн. црбуг'ăски ж. шипка, растение во вид на грмушка,
дива роза. В'адин си свар'ик чај ут црбуг'ăска.
црвен'ик, мн. црвен'ици м. црвена земја, црвеница, црвено
земјиште. М'ојта н'ива е црвен'ик.
црвен'уша мн. црвен'уши ж. вид црвена печурка (габа). К'учеви
г'ăби, утр'овни.
црвен'ушка мн. црвен'ушки ж. вид црвена печурка.
цр'еша, мн. цр'еши ж. овошно растение, црешна.
ц'рка, ц'ркат несв. вика, пишти, вреска. Д'ецăта у дв'орут н'огу
црк'аа, вреск'аа.
ц'ркне, ц'ркнат св. пцовиса.
црн'ачки, црн'ачкиут прид. црн. Л'еле! Шо сл'атки б'иле в'иа
црн'ачкте цр'еши.
црн'ица, мн. црн'ици ж. (бот.) овошно дрво со листови од кои
се хранат свилените буби.
црнуч'ика, мн. црнуч'ики ж. вид листопадно, дабово дрво со
црни, односно со темнозелени широки и назабени листови (што многу
ги јадат козите).
црц'оре, црц'орат несв. испушта пискав глас сличен на црцор.
Пт'ицăта црц'орше нă д'рвту.
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црцур'ејне ср. црцор на птици.
ч'авка, мн. чавки ж. непреселна птица.
чад'ăр, мн. чад'ăри м. 1. шатор, платнена колиба. Р'аспне чад'ăр.
К'олче зă чад'ăр. Н'ојќта а пумин'ак у чад'ăрут; 2. чадор.
чадрлос'ан, чадрлос'аниут прид. сп. зăшимит'ен.
ча'ир, мн. ча'ири м. ливада, полјана, долина, пасиште. Д'ецта гу
пумин'аа ча'ирут и зăмин'аа нăг'оре нăк'ај р'идут.
ч'акал, мн. ч'акали м. вид диво куче.
чăкм'ак, мн. чăкм'аци м. секало, огнило, служи за палење оган
со помош на трат (габа) и кремен. Су чăкм'акут н'екаæку пăти удр'и пу
кăм'енчту и сă запăл'и сек'ал’та.
чал'иа, мн. чал'ии ж. боцкава грмушка. Су чăл'иа и зăтн'а
д'упките нă пл'етут.
ч'аæма, мн. ч'аæми ж. платнен завој околу фесот кај муслиманите.
Мал'ечко Т'урче, гул'ема ч'аæма.
чалус'ан, чалус'аниут прид. збрлавен, зашеметен. Зăш'о тăк'а
си чалус'ан, дă не си б'олин?
ч'анта, мн. ч'анти ж. торба од кожа, од ткаенина и др. со различна
форма и големина. Ч'анта зă-нă-раб'ота.
ч'апа, мн. ч'апи ж. мотика. Нăправ'и р'ăчка зă сек'ира, зă ч'апа,
зă д'икеæ.
чăпч'ак, мн. чăпч'аци м. мал сад за пиење вода, чапче.
ч'аре (само едн.) ср. помош, излез од некоја ситуација, спас, лек.
'ами ч'арe, бре думаќ'ине? Н'ема спас, н'ема ч'арe! Зă ч'арe сăм дујд'ен.
Дă знам дă си п'ал'ам ч'ајрту. Триб'ува дă сă п'ала ч'арe, др'уго н'ема.
чарш'аф, мн. чарш'афи м. покривка на постела, на јорган, на
маса и сл., обично од памучно или ленено платно. Крев'ецки чарш'аф.
Ќ'ерко, пукр'иј а м'асăта су чарш'афут.
чарш'ија, мн. чарш'ии ж. дел од градот во кој се сместени
трговски, занаетчиски и услужни објекти и дуќани. Чарш'ијта б'ише
препоæн'ета нар'од.
чат'аæ, мн. чат'али м. раздел на дрво во форма на вила.
чат'иа, мн. чат'ии ж. дрвена конструкција на покривот.
чв'инка, мн. чв'инки ж. птица што пее пред да заснежи.
ч'евре, мн. чевр'ијна ср. тенка шамија за на глава, обично извезена
со сребрени нишки.
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ч'ејл', мн. ч'ејли м. чевел. 'ајде, 'обуј си и ч'ејлите, ќи 'ојме нă
н'ивта. Гл'еда н'адрув н'огу ч'ејли, вл'ева нăтре, 'арну 'ама там н'ема н'икуј.
чејл'ар, мн. чејл'ари м. чевлар. В'адин дă 'ојш кај чејл'арут дă и
з'емиш ч'ејлите.
чекл'ас, мн. чекл'аси м. иглички на класот кај некои жита.
чекр'ен (само едн.) м. оној дел од ножот што се држи и на кој
липитката се затвора и се отвора.
чеп, мн. ч'епуви м. дрвена затка на бочва, каца или на друг сад.
чеп'ате се, се чеп'атат св. се влече во одењето.
ч'епка, ч'епкат несв. фаќа, допира нешто. Д'ецта ч'епкат пу
к'ујќта. Не и ч'епкај ш'ејувте, дă не и изв'алкаш.
чепк'ало, чепк'ала ср. тој што чепка сè, што се меша во сè.
ч'ерга, мн. ч'ерги ж. ќебе.
ч'есне, мн. ч'еснат св. кине. А ч'есне куш'улта.
чет'ина, мн. чет'ини ж. цврсти и остри влакна.
четин'ест, четин'естиут прид. покриен со четини.
ч'етка, мн. ч'етки ж. четка за пљачки, за чејли.
ч'еша, мн. ч'еши ж. чаша. Слав'иа пр'азник и и нăпоæн'иа ч'еште
су в'ину.
чиб'ук, мн. чиб'уци м. цевка на луле.
чив'иа, мн. чив'ии ж. клин, чивија.
чив'ик, мн. чив'ици м. ременот има на едниот крај балчук, а во
балчукот има чивик што влегува во дупчето на ременот. Ко сă опăш'увам
су р'еминут чив'икут кул'ајну сă п'ика у д'упчту нă р'еминут.
чикл'ан, мн. чикл'ани м. глужд, зглоб кој ги спојува стапалото
и потколеничната коска. Му сă искрив'и чикл'анут к'оа сă лизна нă
брежнăта пăт'ека.
ч'икма, мн. ч'икми ж. балкон, издадена мала заградена тераса
на куќата. Куќа су две ч'икми.
чикр'ен, мн. чикр'ени м. рачка, дел од алатка што се држи со
раце, дршка на нож што може да се затвора и да се отвора. Вн'уче,
зăтв'ори а лип'иткăта у чикр'енут. Еј, д'ете, шо сă чин'и чикр'енут нă
ва лип'иткăта? Сă скрш'и – удгувур'и д'етту.
чил'ад (само едн.) децата во едно семејство, машка челад, женска
челад.
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чил'ик (само едн.) м. многу тврдо железо, добиено со посебен
начин на обработка на железото. Фăбр'ика зă чил'ик.
чимир'ика, мн. чимир'ики ж. вид отровно растение.
чинг'еæ, мн. чинг'ели м. железна кука на која месарите го обесу
ваат месото и за други намени. Гу зăкач'иа зăкл'анту ј'агне нă чинг'еæ
и почн'аа дă гу д'ерат.
ч'ине, ч'инат св. вреди, има одредена цена. Во не ч'ине ни пет
п'ари. Во не ч'ине ни пидис'е гр'оша.
ч'ине 1, ч'инат св. смета, мисли. Тă чин'ик будал'а, 'ама ти си биæ
'итăр. Ја тă чин'ик 'итар, ц'ени а рăб'отта!
ч'ине 2, ч'инат несв. 1. прави, врши. Шо дă пр'аве, шо дă ч'ине,
к'утрăта! 2. е добро, не чини – не е добро. Не ч'ине тăк'а дă лафиш.
Во абоæку ч'ине, во др'угту не ч'ине.
чин'ија, мн. чин'ии ж. сад за јадење од порцелан, бронза, стакло,
пластика и сл. Порцел'анска чин'ија.
чин'ичка, мн. чин'ички ж. пченка, житна култура со високо
стебло и плод во вид на кочан со крупни зрна. Д'едо в'адин нă г'умнуту
растувар'и чин'ичка. Д'ецта си испич'еа чин'ички зă јад'ејне.
чип'еæ прид. што е способен да нанесе зло, злобен, лош. Чип'еæ
чув'ек.
чип'ур м. в. шопурка.
чипч'ак, мн. чипч'аци м. мал сад за пиење вода.
чипч'аче, мн. чипчач'ијна ср. в. чипч'ак.
чир'ак, мн. чир'аци м. ученик при мајстор, при занаетчија. Ј'аска
бик чир'ак м'ајстор кув'ач-машин'ер.
чит'ура, мн. чит'ури ж. вага, терезија.
чифл'ик, мн. чифл'ици м. феудален чифлик, земјоделски имот,
беговски чифлик, турски чифлици.
чиф'утин, мн. чиф'ути м. Евреин. Чиф'утте гу распн'аа Христ'ос
нă к'рстут.
чифут'ина, мн. чифут'ини ж. нафталин, кристална бела материја
со остар мирис, се употребува против молци. Куп'ик нафтал'ин, чифут'ина
пу н'ашо шо му кл'авакме нă цăрл'ивте 'овци.
чичков'ина, мн. чичков'ини ж. диво трнливо растение – исуш'ена
ч'ичка, то е чичков'ина; стеблото на пченката.
чоб'ан, мн. чоб'ани м. овчар, пастир (козар, говедар и др.).
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чоб'анка, мн. чоб'анки м. овчарка.
чобан'ик м. овчар, пастир. Чубан'икут му рич'е нă бр'атут дă
д'онце в'ејки дă зăп'алăт 'оган. Пăрам'ојнут нă Г'оче му е чубан'ик.
чоб'ански, чоб'анскиут прид. овчарски. Чоб'ански 'оган.
ч'опка, ч'опкат несв. чепка. Кук'ошкте ч'опкат чин'ичкини зрна.
ч'орба, мн. ч'орби ж. супа, течно и густо готвено јадење со
зеленчук и месо. Јагн'ешка ч'орба.
чубан'ик (само едн.) м. в. чобан'ик.
чув'ече, мн. чувеч'ијна ср. 1. дем. мал, ситен човек, 2. црнката
во окото, одраз на човекот во зеницата на соговорникот.
чуж, ч'ужиут прид. нешто што му припаѓа на друг. Ч'ужо им'ајне
рăб'отме.
ч'ужина, мн. ч'ужини ж. туѓина.
ч'ука, мн. ч'уки ж. каменеста височина, каменест врв, висока чука.
чук'ар, мн. чук'ари м. планински камењар.
чумб'ул’ка, мн. чумб'ул’ки ж. тенки свиленкави, жолти нишки
во клас од пченка. Ко чумб'ул’ки ут чичкув'ина, угул'ену ст'еблу.
чун, мн. ч'унуви м. варка.
ч'унки чест. зарем. Ч'унки не зн'ăе 'оти ј'аска си дујд'ек уд н'ивта.
ч'упа, мн. ч'упи ж. мома, девојка. Дуб'ик п'исмо уд гул'емăта
ч'упа Мар'ија.
чур'апа, мн. чур'апи ж. чорап, дел од облеката од плетена волна,
памук или вештачки влакна што се навлекува на нозете. Виз'ени чур'апи.
чурб'арка, мн. чурб'арки ж. вид печурка што личи на карфиол,
разресена габа.
чурбаџ'иа, мн. чурбаџ'ии м. човек што е многу богат, богаташ.
У н'ашчу с'елу т'етин П'ени б'ише чурбаџ'иа, 'имше н'огу к'ози.
чурл'ин, мн. чурл'ини м. птица, поголема од врабец, непреселна.
чур'ук, мн. чур'уци немен. по род прид. што е расипан, гнил,
недобар. Чур'ук ст'ока. Чур'ук чув'ек.
ч'учу (само едн.) ср. Гу н'осе д'етту нă ч'учу.
чучн'ат, чучн'атиут прид. Д'етту е чучн'ату нă рăм'ејнта, нă
вр'атут.
чучул'ен, мн. чучул'ени м. (зоол.) непреселна птица, чучулига.
чуш изв. така му се вика на магарето за да тргне, да киниса.
ч'ушка, мн. ч'ушки ж. мали лути пиперчиња.
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чуш'умка, мн. чуш'умки ж. грозд без зрна, откако ќе се изронат
зрната од гроздот, скелетот се вика чушумка.
џ'аба прил. 1. бесплатно, за многу ниска цена. С'акше лив'аата
џ'аба дă ти уст'ане. 2. залудно, напразно. Џ'аба си гу 'арџе л'афут.
џăд'е, мн. џăд'ијна ср. асфалтиран пат.
џак'ет, мн. џак'ети м. кусо машко или женско палто. То а пикн'а
р'ăкта у џебут уд џак'етут.
џам, мн. џ'амуви м. прозорско стакло, прозорец. Д'ецта сă фрчк'аа
су кăм'ејна и гу скрш'иа џ'амут нă пинџ'ерта. Најз џ'амут влиг'ува
свитл'ина у к'ујќата. Џ'амувте нă ст'арăта куќа б'иа искрш'ени.
џам'ија, мн. џам'ии ж. муслимански храм.
џам'иски, џам'ицкиут прид. на џамијата.
џамџ'ија, мн. џамџ'ии м. стаклар.
џ'анам чест. за поттикнување, возразување, негодување при
обраќање. 'ајде, 'ајде, џ'анам, не б'ери г'ајле, сè ќи б'иде д'обру.
џ'асне, џ'аснат св. плесне. Ќи му а џ'аснам, ќи му а пл'еснам, ќи
му а р'ечам!
џ'ежве, мн. џежв'ијна ср. ѓезве, сад со долга рачка во кој се вари
кафе. Изм'иј гу џ'ежвиту 'убаву.
џел'ат(ин), мн. џел'ати м. 1. (истор.) извршител на смртни казни.
2. (прен.) непријател, крвник, тиранин.
џел'атски, џел'атскиут прид. Џел'атска рăб'ота.
џ'енем м. (разг., арх.) пекол. Џ'енем дă сă сториш, ој си, дă тă
н'ема.
џеп, мн. џ'епуви м. мало платнено ќесе зашиено над или во
облеката за носење ситни предмети. Оти му б'ише з'има си и пикн'а
р'ăцте у џепојте нă пăнтал'онут.
џ'ока, мн. џ'оки ж. вид малечка гуна, капуца. Џ'оки н'осат
паст'ирте.
џумб'уш, мн. џумб'уши м. 1. веселба, забава. 2. врева, мешаница,
збрка. Крин'аа вр'ева, нăправ'ија џумб'уш и џ'агор. Д'еца, не пр'ајте
џумб'уш, б'ијте м'ирни.
џум'ерка, мн. џум'ерки ж. пржени ситни парчиња свинска
сланина, џимиринка, пршка. Сă нăк'рка, сă нăј'аде џум'ерки, с'еа г'олта
в'ода. Ѕ'астра јад'ек л'епче су џум'ерки.
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џ'урка, џ'уркат несв. силно тече вода или нешто течно. Тур'увај,
не дă к'апе, 'ами дă џ'урка.
џ'урна, џ'урнат св. обилно тече вода од височина.
џ'уџе, мн. џуџ'ијна ср. човек со низок раст, кепец. В'адин џуџ'ијнта
ќи сă суб'ерăт у дв'орут.
шајт'анка, мн. шајт'анки ж. велосипед, превозно средство на
две тркала. С'екуј ден в'рват шајт'анки пу н'ашăта ул'ица.
ш'аæ, мн. ш'алуви м. дел од облеката, еден вид плетена шамија
за заштита на вратот. Воæн'ен шаæ.
шалв'ари (само во мн.) вид облека што го покрива горниот дел на
телото, долги и широки панталони со ногавици собрани на глуждовите.
Свил'ени шалв'ари, н'осăт ст'арте л’'уде.
шăм'ар, мн. шăм'ари м. удар, шлаканица по лицето или по вратот.
Му 'акна шăм'ар.
шăмат'а (само едн.) врева, викање, гласно, силно зборување,
џагор, бркотница, неред, расправија. Шо шăмат'а е ва бре, деца, ним
вреск'ајте! У кујќ'ата сă крин'а гул'ема шăмат'а.
шам'ија, мн. шам'ии ж. парче ткаенина што се користи за
покривање на главата или на вратот, еден вид голема марама. Шăр'ена
шам'ија.
ш'апка, мн. ш'апки ж. капа. 'ајде, ст'ави си а ш'апкăта нă
гл'авăта, тргн'увме!
ш'атка, мн. ш'атки ж. питома (домашна) шатка, дива шатка в.
пајка. Има дом'ашни и д'иви ш'атки.
ш'ăшку, ш'ăшкиут прид. шашлив. З'ајну су ш'ăшкиут и п'асикне
'овцте.
Ш'ăшку (прекар) шашлив.
шашл'ив, шашл'ивиут прид. кривоок. Шашл'иву д'ете; шашл'иви
очи.
шеј, мн. ш'ејуви м. предмет, облека и сл. Сăте ш'ејуви: пл’'ачките,
сăд'овте зă гутв'ејне и л'ебут и сп'астриа у кул'ипта. Сăте ш'ејуви шо
и дунц'еа г'ојстто и клăд'еа у уд'ајта. У к'уферут б'иа пикн'ати сăте
н'ејни ш'ејуви.
шејќ'ер, мн. шејќ'ери м. јагленохидрат добиен од гликоза и
фруктоза, лесно се топи во вода, има сладок вкус и се користи во
исхраната (к'оцки шејќ'ер и сл.)
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ш'елину ср. (бот.) цвекло, културно растение со многу лисја и
сочен корен. В'адин руч'акме ч'орба згутв'ена ут ш'елину.
шерб'ет (само едн.) м. густо растопен шеќер со малку вода што
се користи за подготвување слатко. Исп'ик адн'а ч'еша шерб'ет зă дă
сă см'ирам.
шигаџ'ија, мн. шигаџ'ии м. тој што прави шеги. Гул'ем шигаџ'ија.
ш'ијач, мн. ш'ијачи м. шивач, терзија.
ш'ијачка, мн. ш'ијачки ж. шивачка.
шиј'ачки, мн. шиј'ачкиут прид. шивачки.
шијт'ан, мн. шијт'ани м. 1. ѓавол, сатана, враг. Шијт'анут сă
пикн'аæ у н'егу. 2. (прен.) итрец, измамник. То чув'ек е шијт'ан.
шијт'анка, мн. шијт'анки ж. велосипед.
ш'икла, мн. ш'икли ж. желад, нарасток по дабови гранки и лисја,
во вид на оревче со боцки.
шин'ик, мн. шин'ици м. дрвен сад што служи како мера за житни
култури и сл. (во определено количество). Ступ'анут измер'и н'екоæку
ш'иника и и тур'и у амб'арут. Изрăбут'ува шин'ици.
ш'ира (само едн.) ж. сладок, неферментиран сок од изгмечено
грозје. Исп'и ц'алу ш'ише ш'ира.
ширв'ета, ширв'ети ж. женска шамија за на глава. Б'абта сă
пудбрад'ила су купр'инена шăм'ија.
ш'ише, мн. шиш'ијна ср. стаклен или пластичен сад за течност
во цилиндрична форма. Стакл'ени ш'ишијна.
ш'ишку, мн. ш'ишкувци м. полн, дебел маж. Млад ш'ишку.
шк'ембе, мн. шкемб'ијна ср. систем во мевот каде што се вари
храната, трбушка. Гу над'у шк'ембиту к'ăту тап'ан.
шлап'ак, мн. шлап'аци м. гранки и плевел на куп. Та удр'инта
а плив'ик, в'ејките и фрл'ик нă-з'еми, та грд'инта сă нăпоæн'и шлăп'ак.
шл'упка, мн. шл'упки ж. лушпа, кора со која е обвиткан плодот
на овошките, семето, како и лушпа на јајцата и др.; шл'упка уд јаб'оæку.
ш'опка, ш'опкат несв. зборува нешто со шепот, тивко. Нă друг'арут
нă 'ушто с'аæ му ш'опка.
шп'ирту, мн. шп'ирта ср. кибрит, кутија со мали дрвца, коишто
од едната страна се обложени со запалива материја за брзо палење.
В'ејкте сă с'уви кăту сл'ама, з'евај гу шп'иртту зăп'али и! Д'онци гу
шп'иртту дă зăп'алме 'огăн.
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шум'арка, мн. шум'арки ж. грмушка, ниско растение што расте
во повеќе стебленца. У шум'арките сă кр'иат зајч'ијна.
шуп'ел’ка, мн. шуп'ел’ки ж. свирол, народен музички инструмент.
Куз'арте и увч'арте си св'ират нă шуп'ел’ки.
шупун'арка, мн. шупун'арки ж. в. шуп'урка.
шуп'урка, мн. шуп'урки ж. дулец, чешма; цевка или друг уред
низ кој истекува вода. Најз шуп'уркăта ист'ечува в'оа.
шутлиј'аш м. вид јадење од ориз варен во млеко, шеќер и зачини
(ванила, цимет и сл.).
шуќ'ур мод. израз на благодарност; Фала му на бога. Шуќ'ур,
д'обру сă сврш'и вă рăб'ота.
ш'ушлик, мн. ш'ушлици м. суво лисје. К'оа сă ш'етăме у кур'ијта
гу г'азме ш'ушликут.
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