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WSTĘP

Druga częŚĆ monografji »Dwóch gwar macedońskich«przed
stawia właściwości słownikowe przedewszystkiem Suchego,· gdyż
dopiero po zapisaniu materjału gwarowego z tej wsi odpytałem
go dodatkowo też w Wysokiej, gdzie nie na wszystkie me pytania uzyskałem odpowiednie i wyczerpujące odpowiedzi; stąd też
zbiór ze Suchego jest znacznie obfitszy i pełniejszy. Głównenii
objektamibyli ci sami ludzie, co i autorzy tekstów w I części
pracy, do której odsyłam również i po inne wiadomości wstępne,
dotyczące tych dwóch wsi, charakterystyki objektów, sposobu
mych badali oraz transkrypcji fonetycznej.
Po rozkartkowaniu zebranego materjalu słownikowego wciąg
nąłem też przykłady z tekstów I części, których jednak w pełni
nie wyoserpałem. Te słowa lub zwroty, które są mi znane tylko
z tekstów; albo które w tekstach występują w nieco innem znaczeniu, aniżeli je zapisałem przy badaniach słownikowych, podaję
zawsze z zaznaczeniem strony I części pracy oraz, czy są wzięte
ze Suchego, czy też z Wysokiej (np. S5 oznacza: tekst ze Suchego, 5. strona I części pracy).
Formy gramatyczne (w nast~J?ującej~ol~jnoś?i: a) przy rzec z o wn i k a c h: 1) singularis bez rodzajnika, 2) singularis z rodzajnikiem, 3) pluralis bez rodzajnika, 4) pluralis z rodzajnikiem;
b) przy czasownikach 1. p. praes., 2. p. praes., ewent. też
aoryst) uzyskiwaIem jużto przez odpowiednie wypytywanie, jużto
w swobodnej rozmowie. Ozęsta kontrola odpowiedzi zdobytych
drogą odpytywania czyto z innemi objektami, czyto z formami
zapisanemi w swobodnej rozmowie, wykazała, ~e na tych informacjach można z calem zaufanie1ll. polegaĆ..
.
Ozupełnią wyczerpującem przedstawieniu włil,ściwości słow
nikowych nie można przy 3~miesięcznych badaniach dwóch wsi
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poważnie

mówić.

Przy układaniu zapisanego materjału wychodziły różne braki i wątpliwości, których, przebywając zdala od
Maoedonji, nie mogłem już ani uzupełnić ani sprawdzić. Nieraz
więc trzeba było z tego powodu ciekawą pozycję zupełnie opuś
cić, albo podać ją w bardzo niekompletnej postaci l, zaopatrując
nawet nieraz znakiem pytania, wskazującym, iż podanego z nac z e n i a nie jestem zbyt pewny. Biorąc to wszystko pod uwagę,
nie trzeba porównywać mego zbioru ze słownikami tych autorów,
którzy jużto pochodząc z opracowywanego obszaru, jużto w pobliżu niego mieszkając, mogą przedstawić właściwości słownikowe
badanych przez siebie gwar w sposób istotnie wyczerpujący.
Zgóry zarzuciłem myśl', podawania pochodzenia wyrazów,
gdyż ,-'"jak wiadomo -,' nieraz etymologja jednego słowa vwymagalaby osobnego studjum. Odstraszającym przykładem pod
tym względem może tu być - jak to pokazał ostatnio F,LB!ł~ić
w Prilozi 15 (1935) 270-90- niedawno wydany słownik ,kosowsko-metohijski Elezowioia,
,,'
, 'I'erminologję z zakresu kultury materjalnej porównywałem
w, czasie badań, z rysunkami pracy D. Marinova: Gradivo za vestestvenata kultura na zapadna Brslgarije, (Sborniks, za nar. umotvor... 18 (1901) oz. II Materiali, i dlatego do niej przy niektórych
pozycjach odsył~m, nie podając już bliższych wyjaśnień od siebie.
. 'Tłuinaczeni~ greckie daję tylko wtedy, jeżeli zaczerpnąłem
dany wyraz czy zwrot z niego zbioru tłumaczeńz dialektuna grecki
językniówiony (I} 'YAiJ)(J(}a OfllAOVflevl1 & O~flOTlK~).' Objaśnienia objektów podane w dialekcie zaopatruję znakiem równości =.
'Poniżej podaję rozwiązanie innych znaków i skrótów:
-ł- forma zn~na i używana tylko przez starszych,
* forma, rekonstruowana, przyczem obok podaję ją w istot~ie zapisanej ,postaci.
'
. , () oznacza,iż'znajdujący się w nim wyraz jest mało znany,
me przez wszystkich używany.
"
'~Jl., .1tieżn., ue., niettz. ' wyraz znany, nieznany" używany"
Jlieużywany.

Spowodu tych luk nie warto było nieraz podawać pod osobnemihasłami czasownikowych form dokonanych i niedokonanych,
lecz trzeba było nieraz pod hasłem formy dokonanejipodać też
jakiś jeden ozy drugi przykład czasownikaniedokonanego i naodwrót, zależnie od tego, jakich form było więcej zanotowanych.
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alfabetyczny:
a, b, c, 6, d, ~, ~, e, f, g, X, i, j, k, l, m, n, o, p, r, S, ~, t, u, v II w, z,~.
Występujące w środku wyrazów 1; następuje po 0, a r i r?i po
0, przyczem traktuję je razem bez względu na ich pochodzenie.

P. L. Andrejczinowi, który w dalszymcią,gu wytrwale pomagał mi w trudnej korekcie, składam serdeczne podziękowanie.

A
-~ba~ija In., -iji pl. 'handlarz sukna' S, W; abaNi prudiwaxa gri-

zuvi e••• sprzedawali sukno' S.
--abanNa m., abanfijka t 'cudzoziemiec, oka' S, W ..
.. :a6ik m'astu 'miejsce otwarte, niezabudowane' W.
ada t, adi pl. 'wyspa na morzu' S, W; et niśi,
ad' ę,Xa! 'dobrze], zgoda!' S.
ad'asuvam. 'żegnam się'; gu zarixa i ad'asaxa 'pogrzebali go i pożegnali, rozstali się z nim' S; [as ad'asax = nstanax bis rabuta 'straciłem pracę' S.
. adi 'dowidzenia' S;adi mali! tati! 'pa! pa! mamusiu i tatusiu!'.
adika adv. 'niesłusznie, niesprawiedliwie'; adika gu góniś S, adika
gusp'bida~ W 'niesłusznie go' wypędzasz isc. z domu)'.
adja t 'pozwolenie' S, W; bis n' eguva adja 'bez jego pozwolenia' W.
-'a~ba? .czy, czyż?' S.
afile n. 'gwałtowna potrzeba, konieczność, sprawa niecierpiąca.
zwłoki' S.
afanu m. 'niewidoczny' tylko w zwrocie: afanu stana 'zniknął? W.
afindikó, afindikótu, afindikónta pl., 'pan', ale voc.: afendi! 'pa. "S,c.
t kirrjos.
.
me.
afjón' II af'ón', afjón'u, afjon'apl. 'opjum' S, W.
aftokinitu 1t., pl.: aftokinunta S, aftokinita W 'samochód'.
afu 1) 'ponieważ' S,W; afuti gi vin6a 'ponieważ ty im dałeś
ślub' S, 2) 'gdy, skoro' W; afu pućina mu wili na d'at'ę,ntu
'odpocząwszy, powiada do chłopca' W.
agalma, agalmata f. II n;: carskuta agaIma 'posąg króla' W.
agapi f. 'miłość' S, W.
ag'azmo II ag'azmó n., ag'azmónta pl. 1) 'woda święcona', 2) 'modlitwa' S, W.
agust m. 'sierpień' S, W; agustke tr'eska 'malarja sierpniowa' 'V.
Bibljot.eka »Ludu Słowiańskiego. nr A 3.
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ax.
. " ac.
h" S, W .
ax~ijnica, ax&nica ef. akśin'ca.
.",-axur' m., axur'l} pl. 'stajnia' W, ef. xaxur'.
itjda II ajdi I xa,jda! 'no l, nuże!' S; ajda pójmi d1.~tiru! 'nuże córko,
chodźmy!' S.
ajlak 1) 'pozbawiony pracy', 2) 'mający czas wolny' S, W; jaslt
ajlak 'jestem bezrobotny' lub 'mam wolne (se. od szkoły)' S, W ..
ajl1.k, ajl1.ku, ajl+'ci pl, 'zapłata miesięczna' S, W.
Ajnórus nom. propr. 'Atos'.
akóla f., akóli pl. 'arkusz papieru', diplósana akóla 'arkusz zgięty
wpół' S, W;
akt,l, ak1.lut = um 'rozum' W; wili sas ak1.lut 'mówi sam do
siebie', ef. qr.: !liEt Ile TO voii TOU.
ak~imatikO m., akśimatiki pl. 'oficer' S, W.
ak~in' ca II ax&jnica f. S, ax&nica f. W' 'kuchnia'.
ak~ius 'zdolny, zręczny' S, W; aku si ti ak~ius, jaxni gu (sc,
kón'u) 'jeśli potrafisz, wsiadaj nań (se. na konia)' S, Gósput"
t'l} ak~iosał 'P. Bóg uznał cię godnym' S.
aku 'jeżeli' S, W; aku i~ti~ 'jeżeli chcesz' S, ... da ja ni raz budimi, aku spi kirijata 'jeżeli pani śpi, żebyśmy jej nie rozbudzili' S, aku ni dójda ... , da sa u~eni~ 'jeżeli nie wrócę,
wyjdź zamąź" S, aku znajat da dóat da v'enat 'gdyby wiedzieli, toby przyszli i wzięli' S.
ala 'lecz, ale' S, W.
ala 'według' S, W; ala frauga, ala turka 'według (zegaru) francuskiego (europejskiego), tureckiego', np. s1it'u na tri ala turka
'o godz. trzeciej, według liczenia tureckiego' S.
alamet kajmót 'bardzo dużo czegoś' S.
alat/era f. 'solniczka' S, W.
albantin ef. nalbantin.
alis 'jak, jakgdyby' S;u~erntanta alis vrakulak 'osmolona, jak
wilkodlak', stanaalispalaf 'jakgdyby oszalał', n!fj,j v'ejki.
mama, alis na ~ena UIng'asa 'to już nie dziewica, ale jakby
na kobietę zakrawa'.
ali&ida 1) 'lańcuch, łańcuszek', 2) 'lańcuszekz medalikiem' S, W,
alma~ik m., -ioi pl. 'biodro' S, W.
alo]:.~kakan m. 'dzięciol'~.
aIM.,n' m., -1.ni pl. 'ozdobna moneta, noszona na szyi'W, cf. flur'a.
ama, aman 1) 'ale, lecz' 2) 'oj! ach!' S, W.
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amanet m. 'dar, podarunek' S.
ambar', ambar'ut 'sąsiek, skrzynia na ziarno' W.
amen 'zaledwie, skoro tylko' W: amen jaxnuwa d'lldutu... pMda
i drugajut kim'.
Ameriki t 'Ameryka'.
amót"? 'dlaczego?' S: mi ni kazuvaś ti na m'im'l} tuzi d'llt'l} amót/
taka gu vikat? 'powiesz mi, dlaczego tego chłopca tak nazywają?' S.
analógus na 'stosownie do, zależnie od' S: analógus na nivata
'zależnie od (jakości) roli'.
anangi t 'konieczność, przymus' S, W; ŚtO allllLlgi 'naco, poco,
w jakim celu' S: Śto aniwgi da poda jas sklavus d'ssapak ?
'poco mam iść, aby być znowu niewolnikiem ?'.
anava 'podgórę' S, W; anava katava 'zgóry nadół, tu i tam,
w różnych kierunkach' S.
andis 'zamiast' S: andis da poj na teatrutu sa pukaśta gor'l} na
br'ęstó 'zamiast pójść do teatru, on wspina się na brzost'.
andragatisuvam, -isuvaś 'awansuję' W.
asgarlja t = da sa tiranisat = t'l} z'eva na ~llzda rabuta 'praca
przymusowa, niepłatna' S, W.
aLlg'elus tu kiriju 'Anioł Pański' S, W.
anglstra t 'haczyk u wędki' S, W.
angul'aeuvam, -asuva~ 'ściskam, obejmuję' S: kaja vid'l} tój traĆa
i angul'asa 'zobaczywszy ją, podbiegł i uściskał ją'.
ani~i n. 'wiosna' w W zn. nieue. et ilk'asS..
an1:.s m., arrszi pl. 'ściernisko' W, et k'eleme S.
(za) apudiksam, -iksaś 'przekonam, udowodnię' W: kak mo~iŚ da
m'l} apudiksaś, óti... 'jak mię przekonasz, że...'.
apó ola ta~i§itk'l} = apó ola ta idi 'z wszystkich gatunków, coś
z każdego rodzaju' S.
april m. 'kwiecień' S, W.
(u) apsanata 'we więzieniu' S.
apufaślsuvam, -isuvaś 'postanawiam, decyduję się' S, W; apufa§isax da si dójda 'postanowiłem wrócić' S.
sa apuxiritisuvam, -isuvaś 'żegnam się' S, W.
sa apuklisuvam 'zamykam się gdzieś' W, sa apuklisa nuzi m'astu = sa. zaturi 'zamknięto...' S, W.
apulitir'ju, apulitir'tótu 'zwolnienie, karta zwolnienia zwl. z wojska'
S: mi daduxa apulitir'ju 'zwolniono mię'.
1*
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apurija f. 'zdurnienie' rzadziej 'zwątpienie' S: dtr'u apurija gu
z' e 'król zdumiał się'.
araba, arabata, pl.: arabi S, arab-s W 'wóz'.
araba~ija 'woźnica'

S, W.

arabńbliku

n., arabublika pl. 'kapelusz' S, W.
arabuśka f. 'wózek, np. dziecięcy' S, W.
aralsk, aral1,ku 'balkon' S.
arap 'murzyn', arap6a, arapćatu 'murzynek' S, W.
arapaka kitka 'irys (kwiat)' Si w W niezn.
arapaki pari pl. t. 'mika' S, ef. mika W.
araslan, araalanut 'lew' W.
aratlik, aratliku, aratlici pl. 1) 'rówieśnik', 2) 'przyjaciel, towarzysz' S, W.
aravóna, aravónata 'zaręczyny' S.
aręsam 1) 'podoba mi się ktoś, coś', 2) 'podobam się komuś' S, 'W;
aku t'~ aręsam. 'jeżeli będziesz mi się podobał', ti aresa 'podoba ci się, czy lubisz?' S, W; ti aresa kajve ? 'lubisz kawę' S,
t'a gu aresa 'ona mu się podoba' S, ~i6ki gi aresa 'wszystkim
się spodobał" S 20, dispót/ut ja aresa 'spodobała się, wpadła
w oko biskupowi' W, gu ni aresa taka 'nie przypadło mu do
gustu takie postępowanie' S.
argatin, argatinu, argati pl. 'robotnik' S, W.
argisuvam, za argisam 'opaźniam, powoduję zwłokę' S, W; za
m'~ argisa~ mlógu 'przez ciebie bardzo się spóźnię' S, ~t6
argisa da fati~ 'dlaczego późno zacząłeś' S.
arxang'elosxju 'listopad' S.
ark, argu, arguvi ljl. 'młynówka, odnoga rzeki, potoku' S, W.
arkadaś m., arkada~~ pl. 'towarzysz podróży' S, W.
arkalt,k m., arkaltsoi pl.
ut. kdUf palto
ut k6~a ut koza (sc,
zrobione) 'futro' S, cf. ku~Uf.
Arkudut/ nom. propr. 'Niedźwiadek' S 17.
as ef. sas.
asfal'a, f. 'agrafka' y;r,w S nieen.
ask'er' II ask'er II (a~k'er), ask'er'u'wojsko' S, W.
astar', astar'u 'płachta, duży kawal materji'; sazavi ut góra dur'
dol sas astar'u 'zawinął się w materję od stóp do głów' S 52.
aśkitija cf. i~kitija.

a~lama, a&amata 'rozsada, Sad~onki' S, W.
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aśtinumija 'policja', a~tinómitu 'policjanci' S, W; tra& na aśtinu-

mijata 'biegnie na posterunek policyjny' S.
at 'a' W.
awduwec, -eei pl: 'wdowiec', awduwica 'wdowa' ,V, cf. ivduvec S.
avNa, av~iji pl. 'myśliwy' S, W.
avjar, avjaru II avjar'u 'ikra rybia', sulen avjar 'kawior' S, et.
Xav'ar'.
azl'sk cf. j asl t,k.

B
baba, babata, dem.: babi6ka 1) 'kobieta', 2) 'położna' S, W, 3) 'ba.
bka' W; viknaxa babata i sa rudi malkutu 'wezwali polożną
i dziecko urodziło się' S.
ba~anak, ba~anaku, ba~aniwi pl. 'mąż siostry żony' S, W.
b'sgam 'uciekam, odchodzę' S, W; b'agaj utńk 'wynoś się stąd'S~
bax6a, baX6ata, pl.: baX6i S, bax6'b W 'ogród duży, w którym rosn~
zwykle też drzewa owocowe'.
bax6ivan~ija, bax6ivan~ijata 1) 'właściciel ogrodu', 2) 'ogrodnik' S, W.
baja 'pewnie, niezawodnie', tuzi zaj baja 'niezawodnie to tak
będzie' S.·
bajaldisuvam 'omdlewam, mdleję', bajaldisax 'zemdlałem' S, W.
bajam 8, W, 2. p.: bM S, biti§ W, 3. p.: baj S, W 'czaruję'; bitbata mi puba na m'en'l» vudata 'zaczarowała...' S.
bajlr, bajirut, bajir'l» pl. 'ugór zarośnięty krzakami, na którym
zwykle się pasie' S, W.
bajIrka, bajirkata dem. odbajir S.
bajldardisuvam 'bardzo się podobam, chwytam za serca' S.
bakalin, bakalinu, balcali pl. 'kupiec towarów korzennych' S, W;
bakaleku imani 'towary korzenne' S, utidi na bakal'etu'poszedł do sklepu z towarami korzennemi' W.
bakał'sk 'sklep. z towarami korzennemi' H, ef. bakalin.
bakarl'sk m. 'naczynie (w znaczeniu zbiorowem)' S, W.
bak'eta f. 'pakiet, zawiniątko'; bak'eta t'ut'un' 'zwój tytoniu', bak'eta pr'elu 'motek przędzy' S, W.
baknuvam, baknuvaś 'caluję' S, W;· mi bśkna rankata, buzata...
'pocałował mię w rękę, twarz.. .' S, sa baknaxa e~ti idnó~
'jeszcze raz się pocałowali' W.
bak'iirm., baki,r'l» pl. 'miedź' S, W.
bak~i§ m. 'napiwek, dar, podarunek' S, W; bak~i~ ril'atat S, bak~i§
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davat, W

'rozdają

podarunki', mu gu pusna (sc. kón/u) bak~i~ 'posłał muw darze (sc. konia)' S.
b'M, b'śła, b'ału 1) 'biały, -a, -e' S, W, 2) 'był, -a, -o' S, ej b-sl W.
b'M dr'€lp cf. dr'€lp, ~ij€lr.
b'lil'i} (lu~pa), b'lili~ 'obieram z łup', np: b. patata 'obieram ziemniaki' W, cf. lu~tam S.
balak~ija m. 'rybak' S, W.
bałd'1r m., bałd'1r'i} pl. 'łydka' S, W.
b'i}lilu n., b' i}lilunta pl. 'bielidło na twarz' S, W.
b'lililiti n. 'białko jaja' W, ci. b'ślka,
b'lilka, b'alkata, b'lilki pl. 'białko jaja' S.
balkon 'balkon' S.
bałtak, -śei ot. 'siekiera' S, ci. bradwa W.
bambak'erna '1'11., f., bambak'ernu n. 'bawełniany, -a, -e' S.
bambaśka im'i} 'imię dziwne, cudaczne' S 49.
ban/a, ban'ata, bani pl. 1) 'kąpie!', 2) 'kąpielisko' S, W.
banda f. 'hafty zawieszane na ścianie' S, W.
bara, harata, bari pl. 'potoczek' S, W.
batabar 'razem' S, W.
barak 'o kręconych włosach' S, W; kMa barak 'rasa psów o krę
tych kudłach' S, kuila katu barak - sp·t·skanu sas~oda, kał
'pies powalany, spryskany wodą, błotem' W.
baram, bara~ 'macam rękoma, idąc poomacku' S, .VV; mi m' i} baraś! 'nie dotykaj się mnie!' S.
baran'etu 'macanie rękami, kiedy się idzie poómacku' S, W.
baranga f. 'barak, buda z desek' S, W.
bardak, -aci pl. 'małe, gliniane naczynie na wodę' S,W.
bardavica, -icata, -ici pl. 'kurzawka' S, cf. bradawiee, W.
bari 'przynajmniej' S, W; bari da sa pukrij! 'przynajll1niejlliech
się przykryje!' S, e,xubav'i}! da ni btkamdruk bari 'dobrze!
nie będę przynajmniej szukał kogoinllego' S.
barut' II barńt, barut'ut 'proch strzelniczy' S,W.
besemak, -aci'pl. 'scbód, stopien, szczebel w schodach, wdrabinie' W.
basHn 'bardzo ładny' S,. W; uv'€lzuj mlogu bask'1n.'owies jest
bardzo ładny, rzęsisty' S, baslcsn s'lidbata S, bask'1n s'Mba W
.
'bardzo ładuy zasiew'.
bask-snn'sk m. 'rabunek, złodziejstwo' S.
b'lisna m., f. S, b'asin m.; b'lisnaf. W, b'ltl3nu· n. S, W 'szalolly,"a, -e';
b'śsnu kMa 'wściekły pies' S, W.

CZ. II. SLOWNIK
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bastar'sk, -l,ci pl. 'łodyga kukurydzy' \7i,T, et. kasalka S.
bastun' m., bastun'ę pl. 'laska' S, W.
ibM = pr-svna 'pierwszorzędny' S, W; tósi bM pelivanin 'to jest
pierwszorzędny zapaśnik' S, tósi najba~u kabadajija u s'elutu
'to jest naj odważniejszy we wsi człowiek' S.
ba~ak, -aku, -aci pl. 'kłos' S, W, ef. klas.
ba~ka 'osobno, oddzielnie' S, W.
baśladisuvam, -isuvaś 'darowuję, przebaczam' S, W; baśladisaj mu
gu kabat/u! 'przebacz mu winę!' S, ef. xarisuvam.
ba~ll,k m., -l,ci pl. 'krężel' S, ba~l1,k u uralu 'część składowa pługa' W.
batal m., batal'§> pl. 'dzwonek dla capa' S, batal kOn',batat kl,~ta
'b. duży koń, dom' W ..
batardisuva: m'en'a m'§> b. vudata = m'§> ~asnuva n'etr'fJ. u vudata 'ciągnie mię w toń wody' S.
,batica m., -ieufci, -ioufcetu pl. 'mą;ż ciotki' S, W.
batisuvam, -isuvaś 'pogrąśam się', np. u kalo 'w błoto' S, W.
sa bsv'am, sa Mvi~ 'ociągam się, robię powoli' S, ef. żabajam.
bavna rabuta 'praca powolna' S, et. zabavna W.
bazi bazi 'od czasu do czasu': xripkat bazi, bazi za da ni fl'awat
u udl,t'fJ. '7f1J8ovv 7fÓT€ 7fÓT€ 'Yla va I1h Xw~ovv (JTa v€pa' W.
bej, beju, bejufel pl. l) "truteń u pszczół' S, 2) = turei ~tu im'axa
~iflici 'turcy, co mieli folwarki' czyli 'bej' S, W, 3) też w powiedzeniu: nos ~i~ówa katu bej 'ten żyje, jak bej' W.
bekrija m. 'opilec' S, W.
belek, -eci pl. 'pęto na konia podczas pasienia' B, W.
belki 'może, możliwe', belki dójdi 'może przyjdzie' B, W.
'benek' 'jadący na wozie, koniu, ośle.. .' (przeciwieństwo do pieszo) B, W.
b/era, bir'M 'biorę, zbieram' W, et. bir'em B.
berberin m.; -eri pl. 'fryzjer' W, et. kurea S.
berikjat ef. birik'at,
b'et indecl. 'zły, brzydki, niedobry', b'et vóda 'niedobra woda', mumata bi~i mlógu b' et 'córka była b. brzydka' B, w W nieen,
betlik = mlógu bet 'b. zły, b. brzydki' S, w W niezn.
bijam S, bija W, 2. p.: bi~, 3. p.: bij S, W 'biję, uderzam'; za
bim 'uderzę' B, siga sa bijat, murabe stanuva 'teraz się biją;
(walczą), nastała wojna' B.
bijanica f. 'maślanka' S, w W niezn, ef. ~ukanu ml'śku, matan.
bij'ni n. 'bicie' B, W. ,.
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bik S, W, bikó S, bikut W, pl.: bieś S, bikuwi W 'byk (młody;
niekastrowany, 3-4 lat)'.
bilak m., -aci pl. 'blizna' S, W.
bilfi:tga f. W, bil~uk, bil~uci pl. S 'bransoletka', et. hJ>l~uk.
bile 'nawet' S: nitu plla bile 'ani nawet ptak'.
bili n., bilinta pl. 'trawa rozmaita' S, ef. bt.li W.
bil'uk 'gromada, kupa' S, W i bil'uk kokośki 'stado kur' S,· idin
bil'ukkóza 'trzoda kóz' W.
bimbil 'odra (choroba)' S, W.
bina f. 'dach, poddasze' S, W; gu zakac'~X (se. t'ut'ńn'u) na binata 'zawiesiłem tytoń na poddaszu' S.
binivrek m., -eci »t. 'staroświeckie spodnie, .zwt w tyle bardzoszerokie' W.
bira f. 'piwo' S, W.
birbat S,· W = slcsrnaf S = gnusin W 'brudny, niechlujny'.
birden = utinoil 'odrazu, natychmiast' S.
bir'óm, bir'eil 'biorę, zbieram' S: bir'óm t/ut/un", rt,iI, snóp'ę, smokf~'~ 'zbieram (sprzątam z pola) tytoń, żyto, snopy, figi', tu~arin, ~ivini iltu bir'e 'handlarz, co kupuje bydło', bir'ail gajla?'
'trapisz się ?', ef. b'era W.
birik'at II becikjat 'szczęśliwie, na szczęście' S, W.
bis 'bez' S, W.
biska, biskata S, W, pl.: blski S, biskat'~ W 1) 'pierś u kobiety',
2) 'dojka krowy' S, W.
biśik', -ik'u, -lei pl. 'kołyska' S.
bitisuvam, -isuvaś 'kończę' S, Wi bitisax skul'ótu 'ukończyłem
szkołę' S; bitisuva II (bitisnuva) 'coś się kończy' S, Wi .bitisanu! 'skończone!' S, bitisa prikaste 'koniec bajki' S.
bivuł, bivulu S, biuul W, pl.: bivul' ~ S, bhlli W 'bawół'.
bivulica S, brulica W 'bawolica'.
bizer',bizar'~, pl.· 'groszek cukrowy'.
blak, blaga, blagu, 'słodki,-a, -e',·' np. blagu inl'liku 'słodkiemleko~
S, W; blagu sidist. 'konfitura' S,W.
bland'lija, bland'liiI, bland'lij 'błądzę,. błąkam się' S, W.
blavanica {.'wymioty, torsje' S, cf; b'I.łwaIiica .W.
blaśi, tylko w powiedzeniu: ni blaM XM 'to zupełnie nie słodkie' S, W.
bliz'~ 'blisko' .S, ,W.
li'
blizna m., t., bliznu n. 'bliski, -a,-e' S, W .
bl1>Xa f., pl.: bll,Xi S, bl1,Xa W 'pchła' S, W.

..

CZ.

n.

SŁOWNIK

bhtkaf, bhtkava, blt.tkavu 1) 'niedosolony (o potrawach)', 2) 'nudnawy, głupawy (o ludziach)' S, W.
bl'svam, bl1,va~ 'wymiotuję, mam torsje' S, cf. lrsłwaan W.
bl'svani, bl1,van'etu 'wymioty' S, cf. bslwani W.
bl'ńdu, bl'udutu, bl'uda pl. = ~tu klavamiman'{a 'talerz porcelanowy lub blaszany' (ale nie miedziany, który się nazywa:ling'er' S, karabaroku bl'ńdu W) S, W.
bluknuvam, bluknuvaś (sc. u vudata) 'rzucam się (w wodę), zanurzam się (w wodzie)', turcitu bluknaxa n'etr'ę, 'Turcy wpadli
do środka' S, gu bluknuvaś 'zanurzasz go (sc. w wodzie)' W.
bóea t: bóci pl. 'wielka flaszka' S.
bóckam, bócka~ 'wciskam, wpycham', bócka kórin'ą 'wciska (sc:
do ziemi, w ziemię) korzonki' S.
bódiś m. 'tętnica' S, W; bódiś tapt/e 'tętnica bije, pulsuje' S, bO. di~ m'ę, buli 'boli mię tętnica' W.
50g-: pumóśi boga 'szczęść Boże', odpowiedź: daj ti boga S, pumó~i bókti 'szczęść Boże', odpowiedź: daj ti pódóbru W,
BóH Gospudi! 'P. Boże!' W, Bugurdica 'Matka Boska' S 23,
zresztą poza temi wyrażeniami słowo bog- niezn., cf. Gósput'.
bój, bujó 'wzrost' S, W; ti si ut gul'am bój 'jesteś wysokiego
wzrostu', móśi da stani idin bój 'może uróść na wzrost czło
wieka' S.
bólin, bólna, bólnu 'chory, -a, -e' S, W.
bólka, bOIki pl. 'choroba' S, W, cf. bulika.
bóp m. 'bób' S, W.
sa bór'a W, sa bór'am S, sa bóriś S, W 'walczę, biję się'.
bórba f. 'walka' S.
bór~, bór~u, bór~uvi pl. 'dług, kredyt' S, W; przysłowie: bór~u
i xubaf sitt' ni ~aka dosł.: 'dług nie czeka ani pięknej godziny'.
bos, bosa, bósu 'bosy, -a, -e' S, cf. gólabós W.
b1,l II bU, bsle, br.lu 'był, -a, -o', np. ti si b1,l 'byleś' W.
b'bl~Uk; -uei pl. 'bransoletka' S, cf. bil~U:k, biJ~uga.
b'1li n., bal'anta pl. 'ziele' W, cf. bili S.
Mlwam, b1,lwaŚ 'wymiotuję' W, cf. blsvam S.
b1,lwani n., b1,lwanica f. 'wymioty' W, cf. blsvani, blavanica S.
b1,nc, ban~ó, ban~e pl. 'bez lekarski' S, W.
Mn~fa, b1,nMata 'duża beczka' S, W.
b1,rkam S, b't'kam W, b'brka~ S 'szukam, żądam, domagamcsię";
Śtó b!'kaŚ 'czego szukasz' S.
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brada, bradata S, W, pl.: bradi, bradit.,~ S, brad1,t'~ W, 'broda
. (porośnięta włosami lub nie, np. ubri6ina brada 'ogolona
broda')'.
bradawica, -icata 'kurzawka' W, cf. bardavica S.
bradwa f. 'siekiera' W, et. bartak S.
brak S, W, brakó S, brakut W, dva braka, brakuvi pl. S 'wesele'.
br'!!,k S, W, br'~go S, br'!!,kllt W, braguvi, br'!!'guvetu pl. S, W
'miejsce niedostępne w górze, w wąwozie.. .'.
brakóvam, -óvaś 'mam, odbywam wesele' 8, W.
bran'am, brani~ 'rozdzielam waśniących się' S, sa bran'am 'bronię
się' S, jas gu udbrl'm'~x'"obroniłem go' W.
branik, -iku, -ici pl. 'jakieś zboże': pódrebnu ut prusótu 'drobniejsze niż proso'; branik prosu s'!!'jaxa pujnó vr'!!'m'~ 'dawniej siali »branik« .. .' S, w W nieen.
br'as S, br'as' W, br'ąstó S, -ot W, pl.: br'lJ>ste, br'ąstetu S, br'astuwi W 'brzost'.
hraśnu, braśnótu 'mąka' S, W; r1,~inu bra~nu 'mąka żytnia', pśi
nicinu albo 6iilltU. br. 'm. pszeniczna', misirnu br. 'm. kukurydziana' S.
brat S, W, pl.: bratk'~ S, brat'~ W 'brat'.
bratucent m.; pl.: bratućendi S, W II bratućenti S 'kuzyn', s'etni
brat~ilendi 'kuzynostwo drugiego stopnia' S, W, bratuileuka
'kuzynka' S, W.
bre! 'warjacie! szaleńcze! do djabla!', 'popatrz, patrzno!': bre m1,n~i
'mężu! ty warjacie!' S 11, bre ud'e mi dójdi tós xubaf l'i}karin 'patrzcieno, skądżeż to przybył ten dobry lekarz' S 25.
briil S, W II bt>6 S, bri61lvi pl. 8, W 'brzytwa,'.
brićini, bri6in'etu 'golenie' W.
brója ci. brujim.
bt>~a, bt>~& 'l ) 'szoruję podlogę', 2) 'czyszczę' szczotką ubranie' W.
br1,~nalll br1,~nil S, br1,~nil W 'bluszcz',
brujim S, brója W, brui~ S, W 'liczę'; brójgi rógu'Vetu 'polica
rogi' S.
brus'am, brllsi~ 'obijam owoce przez rzucanie w nie kijem' Sl
w W nieen.
buas, buazu S, W, buaz'~ pl. S 'wąwóz'.
bubóta f. 'chleb z mąki kukurydzianej' S, w W ni'ezn.,ef. pita.
bUbr'i}k, bńbr'ąku, bubr'~ci pl. 'nerka' S, W.
bu6awica 'szum, świst (ViTiatru, wody)' W.

CZ.
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bući 3. p. sg., buĆat 3. p. pl. 'brzęczy, huczy, szumi... (o pszczole,

wietrze, wodzie ...)' S.
bMka, bućkata, bl\Ćki pl. 'mały buk' S, w W niem.
budala m., t., n. 'głupiec' S, W.
budat 3. p. pl. 'kłują, bodą' W 76.
budra r. 'puder' t;, W.
budrum m. 'piwnica, loch' S, W, ef. Izba.
bu~a, bU~ata, bU~at'\} pl. 'policzek'; sas bU~at'\} Ćarwena 'pE Ta
pa,,/oVAa KóKKlva' W, cf'. buza 'ts' S.
buf', bufu S, buX W, pl.: bńfufci S, bUxuwi W, 'puhacz'.
buxnuwam, buxnuwa~ 'popycham, szturkam' W.
buja f. indeol. 'kolor, farba', buja ut papuea 'pasta do butów' S, W.
buja~ija m. 'malarz pokojowy' S, W.
bujrum 'proszę, s'il vous plait' S, w W en, nieuż.
bujundruk, bujundrukut, bujundruci pl. 'jarzmo wołowe' S, W.
buk S, W, bukó S, bukut W, pl.: bukuvi S, W II buce S 'buk'.
bukla f., bukli pl. 'naczynie do noszenia wody w pole' S, W, ef.
Marinovs str. 33, rys. 30.
bllkliĆka f. dem. od bUkla 'rodzaj manierki' S, W, ef. Marinovs
str. 34, rys. 32.
bukureś indeel. 'zepsuty, wyuzdany', bukureś rabuta, bukureś s'elu S,
w \I\! niezn.
Bulgarija 'Bułgarja', -arin, -ari pl. 'Bułgar, Bułgarzy' S, W; Bulgarinka S, Bulgarka W 'Bułgarka', bulgarski S, bulgaroka W
'bułgarski, po bułgarsku'.
bul gur, bulgur'ę pl. 'kutja (gotowana pszenica z miodem)' S, W.
bulika, -iki 'ból' rzadziej: 'choroba': imam buliki na stomaX'u
'mam bole żołądka', bulika gul'ama ja imMi 'miała wielkie
bole, była b. ciężko chora' S, ef. bólka,
bulnićaf, -iĆawa, -ićawu W,bulniĆuf,-iĆuva,-iĆuvu S 'chorobliwy,-a,-e'.
bumbar, bńmbar'ę pl. 'bąk (owad)' S, W.
bun, bńnuvi pl. 'wiązka' S, W; dva buna tr'ava S, dva bunuwi
tr'awa Vi! 'dwie wiązki siana (trawy)'.
bunar ] bunar', -ar'u, -ari pl. 1) 'strumyk', 2) 'studnia, ar. TO
7f11"1aOl' S, W; s'\}d'axa kumśijki ókul bunar'u 'sąsiadki siedziały dookoła studni' S.
bun'ela f. 'widelec' S, W.
buniśti, buniśtitu, buniśte. pl. 'gnojowisko, miejsce, gdzie srę wy..
rzuca nawóz' S, \I\!.

12

M. MAŁECKI: DWIE GWARY MACEDOŃSKIE

burda f. ,l) 'worek (europejski)' S, W, 2) 'rodzaj fartucha z worka,
którym się opasują robotnicy przy pracy z tytoniem' S.
bursuk, -ukurt), -uci pl. 'borsuk' S,W.
burślija m. 'dłużnik' S, W.
burun, -ńnurt}, pl.: burun'ą S, burnni W 'pagórek'.
burunka 'mały pagórek' S, W.
bńs, buzu, buzuvi 'lód' S, w W en. jako tur., ef. let,
busil'ak S, busil'uk, busil'ukut W, pl.: busilei S, busil'uci W 'ja-:
kiś kwiat (nie bławatek, gr. ó ;3acnALKóc;, fr. basilio)',
bustanrrsk, bustanrrsku eolleet. 'melony' S.
but, bUtu(t), pl.: bńtuvi, bńtuvetn - k1~ = ~adnata noga na kravata,
jagn'i}tu... 'pośladek, tylna część nogi zwierzęcia, udo' S, W.
butin' m., butini pl. 'buciki' S, W.
buza, buzata, pl.: buzi, buzit/i} 'policzek', cf. bu~a 'ts' W.
buzdugans 'maczuga' S 38.
bu~ik krawa 'konik polny' W, ej: ~in'~ur S.
C

c'ada W, c'adlm S, c'i}di~ S, W 'cedzę (mleko)'.
c'i}dilka S, oidilka W 'cedzidło do sera' S, W, cf. ci~a1nik W.
c/ltja W,' c'ltjam S, c/M S, W 'przesiewam';, c/ltjmi braśnu 'przesiewamy mąkę' S, W.
c'ał, c'ala, c'alu II.c/ilJ:a, c/ału 'cały, -a, -e' S, W; c'alu l/atu 'całe
lato', c/al v/Mer 'cały wieczór' S, W; ina niv'ltsta c/ala t/eb/i}
umg'asa e••• całkiem do ciebie podobna' S.
eambura f. 'pęk, grono'; idna cambura grózdi 'winogrono' S, W.
c/ltp, c/ltpuwi pl. 'pręt służ'łcy do nawijania tkackiej osnowy na
krosna', ef. Marinovs str. 102, sub :u;emi:u;'J,' W, ef. pr':bn~ka S.
c'ap'a W, c/ltp'am S, c'ltpi~ S, W 'rąbię dr218wo na trzaski'.
c/ltp'i}ni n. 'r'łbal1ie drzewa na trzaski' S, W.
car'), car/u 'król, cesarz, panuj'łcy', S;W;carsk1ju kunajk' 'pałac
króleW'ski', 11a carsk1ju dvór 'nlJ, dworze lrrólewskim', car'11vata trapizarija 'jadalnia królewska'S.
carcara f. 'flaszeczk:a', np. carcara 11a rakija 'flaszeczka na wódkę' S, W.
car~ina.f. 'palistwo, królestwo' S" W.
earica, caricata S, W, pl.: carici, caricit/i} S, caric1,t/i}W 'królowa,
żona panującego',

carvulll carvul',carvul/l} pl. 'opal1ki' S,W.
c'astu, c'astutu, c'~sta pl. 'ciasto' g, ef. &stu W.
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cielna, notowane tylko w powiedzeniu: tas rana stana cielna =
6arv'Emu masu S, W.
d6ka II ciśka 'mocz dziecka' S, cf. 6i§ka W.
ci~aJnik m. 'cedzidło do mleka, sera' \V, ef. c'\}dUka S.
-cikam, cikaś 'krzyczę'; mu cikam 'krzyczę na niego', fa§ta da mu
cika na izmik'arkit/ę, 'zaczyna krzyczeć na służące' S, w \V
nieuż., cf. wikam.
-clkani, cikan'etu 'Łajanie, krzyki' S, w W nieue.
-cilaft' m., cilafd'\} pl. 'pogrzebacz' \V.
cilóftin m. S, cilóftinu, cilóftinótu W 'część warsztatu tkackiego:
tak zw. bardo', ef. Marinov-s str. 105, rys. 99.
-cimka 'muszka przy strzelbie' S, Vl.
-oingla, cingli pl. 'część warsztatu tkackiego: metalowa linijka przytrzymująca płótno', cf. Marinov-s str. 106, rys. 100.
.cipur' m. S, ciptira f. W, cipuri II eipur'ę pl. S, \V 'wyciśnięte
(przez ugniatanie) winogrona, opadłe na dno kadzi, w której
się robi wino'.
cóXa f. 'atłas (materja)' S, W.
c't'kam, c'!"ka§ 'doję' VV, et, dujim S.
c't'kani n. 'dojenie' Vi, ef. izdujóvani S.
.c urajk' m., curajk'ą pl. 'kolczyki' S, W; ourajk'a malamósani 'złote
kolczyki' S.

Ó
,C\} 1) 'że, iż', 2) 'bo, ponieważ' S, \V; mu kazuva, 6\}... 'mówi
mu, że ...', mu vili na d'at'\}tu, 6\}... 'mówi chłopcu, że.. .', tugśs puzna, 6\} na k§enudoxinu iinataj 'wtedy zrozumiał, że
jest to żona hotelarza', 6ubanitu ut str'Mta gi gl'edaxa pukraj mMI'antata, 6\} ima i ino d'atinei 'pasterze z naprzeciwka
obserwowali, że obok niedźwiadków znajduje się i dzieciątko',
n'emaś śtógudi tida ri6e§, iI\} za t'\} ub'hsami v'ejki 'czynie
masz nic, do powiedzenia, bo' już cię powiesimy' S; da b'~
gami ut tuka, 6a tatkurui idwata za na zakoli 'uciekajmy
.stąd, ponieważ mój ojciec oboje nas zabije' W.
-ćabuk 'prędki' S 36.
6abuka f., -uki pi. 'fajka', cf. 6ubuk W.
iladl,r 1n., pl.: 6adar'\} S, 6adl,ri W 'namiot'.
6afut ef. 6ifut.
,ilaj S, 6~j W, 6aju II 6l,ijó S, 6~jut W 'herbata'.
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iiajir m., -ir l} pl. 'łąka' S.
iiajro S, W, pl.: iil}jranta S, iil}jra W 'czajnik'.
iiakam, iiaka~ 'czekam' S, W.
6ak'el m., 6ak'el'l} pl. 'okucie na końcu batoga na woły, tak zwanej kMina' S, ef 6ik'el W.
iiakmaklija kamin' 'krzemień' S, W.
6ak'i> n., 6ak'i>nta pl., 6a,k'i>nci dem: 1) 'zakrzywiony nóż w pochewce', 2) 'scyzoryk' S, w W nieen., ef noMa.
6akr'i>k, 6akr'i>ku, 6akr'i>ci pl. 'przyrząd do sukania przędzy' S;:
ef Marinov-s str. 98, rys. 84, w W en, nieuż.
6amb'er m. 'fez turecki' S, cf, 6umb'er' W.
6anak, -aku, -ści pl, 'talerz gliniany' S, W.
6aDkur m. 'kłoda, pieli drzewa' W, ef kucur S.
iianta, 6antata 1) 'torebka damska', 2) 'walizka', 3) 'portfel' S,
4) 'torba pasterska' W (wyłącznie w tem znaczeniu).
iiapa fI) 'czekan, dżagan' W, 2) 'motyka' S.
6arakman m., iiarakman'l} pl. 'kij z trzema odnogami, używany
przy jakiejś zabawie' S, w W niezn.
6ariiM S, W II 6adM S, 6ariiaf'1} pl. 'prześcieradło'.
6ardak, -aku, -aoi pl. 1) 'drewniane rusztowanie z żerdzi, po którem pnie się winna latorośl', 2) 'żerdzie do suszenia tytoniu' S, ""'IV.
x'
~"
x'
S.
..,arna
m., f ., carnu
n. czarny, -a, -e'W ,cf . ..,erna
6arnl.ca II 6arnl.ca, iiarnl.cata S,W, 6arnl.iiki pl. S 'morwa (jagoda
i drzewo)'.
iiarnl.lu 'W, ef.6ernilo S.
6adija, 6adijata 'promenada, korso' W 83.
6l}rven, -ena, -enu 'czerwony, -a, -e' S, W.
6l}rven piper m. 'papryka' S, W.
iiarvif ef .6ervif.
6arwinl.lu n. 'szminka czerwona' W, cf, 6ervilu S.
6l}rvo, 6l}rvotu, 61}rva pl, 'trzewo' S, W.
iiastu 'ciasto'. W, cI. o'astu S.
6a~a f 'kielich' S, w Wzn.nietfż. jako iil1~a, uż; iil1~ka, et: putir,
6a~it' II (6i~it') indeel. = t'urlu 'różny, różnoraki, różnego rodzaju';.
6a~it' insan' na dmag'ata ima 'na świecie są ludzie i ludziska"
S, W, apó ola taiiiAitk'l} gr. 'tbra OAAll Ta e/BIJ' S.
cMka 'kieliszek' W, cI. 6Ma.
iiatal m., 6atal'l} pl., 6atal61}' dem. 'gałąż' S.
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Ćatisuvam 'spotykam się' S.
Ćatkija f. 'welon ślubny' S, W.
Ćaukam, -uka~ 'piszczę, skomlę': kllĆę, Ćauka, cuv'itk vika S, W.
ĆaMin 'sierżant' W.
ĆeĆa, ĆiĆe~ 'biegnę' W, ef. ĆiĆe.
Ćeklas, Ćeklasi pt. 'rzęsa klosa' W, ef. kalĆ'1k B.

Sa

ĆeliDga, ĆeliDgata 'baca' W 72.
Ćelu, Ćelutu, pl.; Ćila, Ćilata 'czoło' S, W.
Ćendu, Ćendutu, Ćinda pl. 'dziecko' S, W.
Ćepkam tr'ę,vata 'plewię, wyrywam trawę' B, ef. Ćopkam
Ćepnuvam 'wyrywam' S, cf. Ćopnuvam \V;. Ćepnuvam kabak 'zrywam kaczan kukurydzy', Ćepni mi ino kósmi ut Ćumbaztl

,V.

'wyrwij mi jeden

włos

z grzywy' S.
Ćer'it~a, Ćer'Mata, Ćer'Mę, pl. 'czereśnia' S, W.
ĆerĆeve, ĆerĆevetu, ĆerĆev'itnta pl. 'rama okienna' S, ef. ĆurĆufe.
Ćerkfa S, W II Ćerkuva S, Ćerkfata 'cerkiew'.
x'
x'
verna
m., f ., eernu
n. ~ czarny, -a, -e , S.
&erna dr'ep ef. dr'ep, ~ijer.
Ćerna piper m. 'pieprz' S, w W: Ćarna piper,
Ćernilo n. S, ĆarniluW 'żałoba'.
Ćerv'ę, n. S, W, pl.: Ćerv'ę,nta S, Ćerv'ę, W 'robak'.
Ćervif S II Ćarvif, -iva, -rvu S, W 'robaczliwy'; Ćarwiwn dr/awu
'drzewo stoczone przez robaki' W.
&ervilu n., Ćervilunta pl. 'szminka czerwona' S, cf. &arwinilu W.
&ervoll &arvo S, W "trzewo', ef. &arvo.
&esam, ĆeŚi~ 'czeszę' S, ef. ĆeŚa W.
Ćest m. W, &esta m. S, Ćesta f., Ćestu n. S, W 'częsty, gęsty';
Ćesta s'adba 'gęsty zasiew' W; Ćesta uves 'rzęsisty owies' S.
&estina f. 1) 'sito do przesiewania zboża' S: np. s'itjat prosu 'przesiewają proso', 2) 'sito do przesiewania mąki na chleb' W.
&Ma, Će~i~ 'czeszę' W, ef. &esam S.
&e~ma 'studnia' W, cf, klaję,nc S.
Ćeta f. •gromada ludzi, oddział żołnierzy' S, w W nieen., ef. parea I'ńdi.
Ćetir S, &etri W '4', Ćetranajsti W, Ćitirniljsi S '14', Ćitirijsi S,
Ćitrijsti W '40', &etirstutini S, &etristutina W '400'.
&i&e uóda \I udata &iĆe 'woda ciecze, płynie' W, ef. ti&e S.
Ćif m. S, Ćift m. W 'para'; Ćif krila 'para skrzydeł' S.
&ifĆija, Ćif&jata, &if&iji pl. 'rolnik' S, cf, &ufĆija W.
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'Ćiflik, -ik'ut, -ici pi. 'rodzaj folwarku wielkości

±

400 »vr'atini«

pola' S, W.
ćifut m. 'żyd' pogardliwie: kuga i~ti~ da gu psóvaś S, w W zn.
Ćafut 'żyd (pogardliwie)', cf. uwrejin.
Ćij, Ćija, Ćij 'czyj, -a, -e' S, W i Ćiji tós kón', Ćijaj tas krawa, ćij
tńs d'at'i} 'do kogo należy ten koń, ta krowa, to dziecko' '\V.
Ćijne n., Ćijn'anta pl; 'szczęka'; Ćijne dóhru, górnu 'szczęka dolna,
górna' S, W.
Ćijrek m. 'kwadrans' S, W.
Ćik'el, Ćik'elut, Ćik'el'§> pl, 'bicz okuty na końcu' W, ef. Ćak'el S.
Ćile n., Ćil'anta pt. = pasma ut pr'elu S, W.
Ćilik m. 'stal' S, W.
Ćiug'el' m. 1) 'kotwica, hak' S, W; da farlimi Ćiug'el'u da t'i} ~as
nimi gór' l} 'rzucimy hak i wyciągniemy cię na górę' S; 2) 'zasuwka lub haczyk przyoknie' W, cf, krak'el.
'Ćiug'elajk' II Ćiug'elak, Ćiug'elajk'u, Ćiug'elajk'i} pl. 'szydełko do plecenia z wełny' S, W.
ćiuka f. = na tatkumi bratmu iinata: 'stryjenka' W, w S nieen.
ćir m. S, W, pl.: Ćiruvi S, ćir'i} W 'rękojeść noża, okładka scyzoryka'.
Ćir m. S, Ćirij, Ćirijut W, pl.: Ćirvi S, ĆiriW 'czerak'.
Ćisalu, Ćisalutu, Ćisala pl. 'zgrzebło' S, W.
,Ćista m. S,, 6is Łm. W, ćista f. ćistu n. S, W .1) 'czysty', 2) 'niezarażony'.

Ći~it' ef. Ća~it' .
Ći~ka f. 'mocz dziecka' W, cf. cićka

sa

II oiśkaB;

kani Ći~ka = pikni

II pik

sa! 'oddaj mocz!'.
Ćitert'i1x S,Ćitrit'a W 'czterej, cztery, we czterech'.
Ćitir- cf. Ćetir-.
Ćitrttak m. 'czwartek' S, W.

Ćivija f., Ćivijipl. 'kij, pręt służą,cy do poganiania osła', cf., ĆuwijaW.
Ćizija f. 'brózda' S, W.
Ćizilidisuvam, -isuvaś 'robię przy pomocy kuki rowki w ziemi

pod zasiew: S.
Ćók S, W, ĆukO S, Ćókut W, Ćókuvi pl. S, W 'młotek';
Ćókar m.,' Ćókari pl.' 'miara pola': vr'atinuima Ćitirijsi osim Ćó~
kari S, cf, ~augal W.
'Ćóp m. 10S'1 fotrl'atĆóp 'rzucają, los' S.'
,Ćópirik, Ćópiriku, Ćópirici pl; 'miara długości -odległość między
rozstawionym kciukiem a palcem wskazującym' S,W.
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'l'Iópka f. 1) 'dziub' S, W, 2) 'ostrzejszy koniec jaja' S.
'l'Iópkam tr'l}wata 'wyrywam trawę, plewię' W, ef.~epkam S.
'l'Iópnuwam 'zrywam', np. ~. kabak 'zrywam kaczan kukurydzy',
~. l':'tp 'skubię chleb', za xa ~ópna mustajkit'l} 'zgolę wąsy' W,
cf. ~epnuvam S.
~órba cf. ~urba.
'l'Iubanin, ~ubaninu, pl.: i'\ubani, ~ubanitu 'pasterz owiec lub kóz' S, W.
,i'\ubUk m., ~ubi1Ci pl. 'fajka' W, cf. ~abUka S.
sa ~ud'a, sa ~udiŚ 'myślę, zastanawiam się' S, W; sa ~ud'a Śto da
stor'a '!nropw Tl va 7l'pa/;w' S, gu vida na car'u majkamu,
'. Śtu sa ~udi'i widzi go matka króla, że się zamyślił' S.

~udba, i'\udbata 'zastanawianie się, namyślanie się' S.
i'\udu, i'\udutu, (i'\Udanta pl.) S, i'\udu indecl.W 'cud'.
i'\ufi'\ija 'rolnik' W, cf, ~ifi'\ija S.

iŚuja cf. ~um.
~ukalu, ~ukalutu, ~ukala pl, 1) 'żelazny młotek na długim trzonku,
służący

2) 'tłok w maśnicy' S, W.
Ćukam, ~ukaŚ 'tłukę, biję' S, W i i'\ukam na pórtata 'pukam do
bramy', fati... da sa ~uka ut zim 'ata 'zaczął (z rozpaczy) bić,
rzucać się na ziemię' S.
ilukanu ml'aku 'maślanka' W, cf, bijanica, matan S.
,ilul m., ilUluvi pl. 'płachta z worka' S.
ilum, i'\uś S, iluja, iluś W 'słyszę'.
i'\umak m., -aoi pl. 1)' 'kij wogóle', 2) 'kij do nawijania nici' S, W.
ilumbas, -azu 'grzywa'; ilepni mi ino kósmi ut ~umbazu 'wyrwij
.mi jeden włos z grzywy' S.
<\umb'er' m. 'chustka na głowę' \V, ef. i'\amb'er S.
ilumen', ilumen'ut 'jęczmień' W, cf. ićumen' S.
iluDki ado. 1) 'to jest, to znaczy', 2) 'jakżeż, chyba, zapewne' S, W.
Ćurba S, i'\orba, i'\urbata, ilurb'1t'l!' pl W 'zupa'.
ilurba~ija 1) 'bogacz', 2) 'pracodawca, majster w stosunku do czeladników' S, ,V.
~ur~ufe n., ~ur~uf'anta pl. 'rama okienna' W, ef. ~erileve S.
i'\uruk " ~ur'uk zrr sakat" 1) 'kulawy' S, 2) 'zepsuty' S, W; ilur'uk
dr'l1wu 'drzewo stoczone przez robaki' W, rubit'l}misa i'\uruk
'mam stare, liche, zetlałe szaty' S.
Ćus t m. W, ~uzda m., f. S, iluzda f. W, i'\uzdu n. S, W "cudzy,
obcy'.
Ćuv'l1k, pl.: l'udi, l'ud'etu S, WII iluw'aci W 'człowiek'.
Bibljoteka »Ludu

do ubijania w

Słowiańskiego e

nr A 3.

stępie',

2
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~uvam, ~uvaŚ 'strzegę, pilnuję' S, W; ~uvam kón'u, bax~ata 'pilnuję

konia, ogród' S.
~uwija 'pręt do poganiania osła' W, et ~ivija S.
~uvre n. 'ozdobnie wyszywana chusteczka' S.
D
da 1) 'aby, ażeby': tatkuti ustavi vasa-et, tós dulap da gu ni utfórimi. ZaŚtó da gu ni utfórimi 'twój ojciec zostawił w testamencie polecenie, abyśmy tego schowka nie otwierali. Dlaczego
mamy go nie otwierać?', Xi~ da ja ni ustaviś da pój dół
'nie pozwól jej, żeby szła na dół', s~t'u na idin da dóŚ 'że
byś przyszedł o pierwszej' S, wzmocnione za da: da znam
kólku za da ~ivóvam 'abym wiedział, ile potrzeba do życia' S,
2) 'że, iż': mu vili da pój dół 'powiada mu, że idzie na dół',
sa ni efxari~tisa da taka sa 6udiŚ 'nie jesteś zadowolony,
żeś się tak zamyślił' S,
3) 'choć, chociażby, gdyby': ama t'§> ni puśtam v'ejki i da t'§>
prusti tatkuti 'i nie puszczę cię już, choćby ci przebaczył
twój ojciec' S, Xi6 pari da mi ni dava~i
'chociażbyś był mi
'gdybyś poszła .. .'
nie dal nic pieniędzy .. .' S 19, da idi~i
S 13, gazó da si rasćekniś 'choćbyś sobie.. .' S 24, ni anajat,
iksi da znajat da dóat 'nie wiedzą, ale gdyby wiedzieli, toby
przyszli' S 24,
4) 'czy, czyżby': da si ni zagubi umó 'czyś też nie zwarjowal' S, da idam, da ni idam 'czy mam iść, czy nie' S, da.
ja vidiŚ da ja puznaŚ pak 'jeżeli ją zobaczysz, to czy ją;
znów poznasz ?' S,
5) zamiast bezokolicznika zdanie. z da: da póa dół da si
pusna vudata 'pójdę na dół oddać mocz' S, faŚtat da igrajat
'zaczynają; grać (sc. w karty)' S.
6) 'i, a, więc': idin 6uv'l'ik • . zakólix da r'Mi'zabilem czło
wieka i on rzekł' Sl· i tugas tój sa naumi za gudinicata da:
sa trukali glavata'i wtedy onprzypomIl.iałsobie o-.narze»
czonej i ~p?ścil. glowę' S, tOs. bi~i idin kńcur da tój gu stóri
kim' 'to był pniak, a on z niego zrobił konia' B, t'§> milóvax
da dójdux 'kochałem cię, więc przyszedłem', gi vr1.zuva naópuku (sc. papucit'§»«da isl'ava dól 'wdziewa (sc.buty)odwrotnie i schodzi nadór S, izami dad'eś idin disajk' pan
da da jaxna kón'6§>tu da da si prim'śn'a pujnóś pu rubata
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'i dasz mi sakwę pieniędzy, abym pojechał na koniu, i że
bym raz się ubrał w szatę' S.
d/adu, d'adutu, d'adufcipl. 'dziadek', star'ju d'adu 'pradziadek' S, W.
dafna, dafni pl. 'laur' S, W.
d'agund/ę, 'gdziebądś' S, W; ni /(oidam d'agund'ę, 'nie chodzę
gdziebądś' S, W.
dajama f. 'schron zimowy na owce' VII.
dakika f. 'minuta, chwilka' W: ut pet' dakika sletn' ę, 'po pIęCIU
minutach'.
dał, dalót, daluvi pl. 'gałąź' W.
d'al m., d'ę,lo, d'aluvi pl. 'dział, część' S, W.
d'alam, d'ala~ 1) 'rąbię drzewo na drobne kawaJ:ki' S, W, 2) 'dzielę':
sa d'alixa pu p'et' kaśk'eti 'podzielili się po pięć czapek' S 46.
d'alani, d'alan'etu 'rąbanie drzewa' S, W.
daleku 'daleko' S, W.
daJ:ga S, W, dałgi pl. S 'fala, bałwan morski'; belki gu farli dalgata na suxu 'może go fala na ląd wyrzuciła' S.
dalgi6 111,., dałgi6ę, pl. 'pływak', daJ:gi6ka f. 'pływaczka' S, W.
d'a1kam, d'alka~ 'rąbię na drobniutkie kawałki' S, W.
damb- ef. dimp.
damga S, W, pl.: damgi S, damg-s W 'piegi', ef. panada.
darńla = kapka 'kropla' S, w W en. w powiedzeniu: na tós 6uw'ak mu padna damla 'temu człowiekowi zrobiło się czarno
w oczach'.
danak, danaku, danaci pl. = malećku t'ela ut dw'a gudini 'młody
byczek' S, W.
dar, daró, daruvi pl. 'dar, podarunek' S, W; dar dava niv'asta
'synowa daje podarunek' S, niw'śsta darowa sójut darót
'synowa obdarza krewnych podarunkiem' W.
d'ar'a imam 'mam rozwolnienie'
et. driskam S.
darak, daraci pl, 'żelazna szczotka do czesania welny'S; co do wyglądu tak zw. prśf darak ef. Marinovs str. 100, rys. 89, w W
darak nieen, et. gr'ebinci.
darówam, -ówaś
dar' óvam, -óvaś S 'obdarowuję', cf. durisuwam,
daskal, daskaletu pl. 'nauczyciel', dąskala 'nauczycielka' S, W.
da~o 'ponieważ' W: daj mi tufejk'ut daśó dój';( na kM 'daj mi
strzelbę, ponieważ mam ochotę'.
d/iWę, n., d'aca pl., dem.: datinci II d'atl'ę, 1) 'dziecko wogóle',

,V,

,V,
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2) 'dziecko płci męskiej', 3) 'chłopiec, kawaler', 4) 'żołnierz':
talrsm d'aca 'oddział żołnierzy' S, W.
d'at'l} et: móma d'at'l} 'rumianek' S.
dava t: 'kłótnia, zwada, proces' S, W; mu bitisa davata 'skończyło
się sądzenie' S, utidi davata dur na car'u 'spór oparł się
aż o króla' S.
davam, ditva~ 'daję' S, W; m'l} dadi majka da sa naMI} zanajat'
'oddała mię matka na naukę rzemiosła', davam nójma 'daję
znak', mu dava mjuxlet 'daje im wyznaczony czas, termin
urlop' S.
davani, davan'etu 'dawanie' S, W.
davIif, -iva, -ivu 'urodzajny (o roli), płodny (o drzewach owocowych)' S, w W niezn.
da~di 'deszcz pada' S, W; da~d'enata z'emja '~ f3peY/lEVI'f 'Y]j' W.
da~dóvnu vr'am'l} 'czas deszczowny' S, et: dtt
d'e 1) 'gdzie, dokąd' S, W: d'e utivaś ? 'gdzie idziesz ?', d'ej? 'gdzie
jest' S, 2) 'który, co': tój, d'e b'Mi sirumax, stana ~iLlgin'u
'ten, co był biedakiem, stal się bogaczem' S, et: kad'e.
deka ipta 'rok (19)17' S 3.
dekakśi 'rok lub w roku (19)16' S 3.
dekatonógdon '18'; cyfry greckie używane tylko przy datach (ef.
wyżej) lub w wojsku: sa katataksax na dekatonógdon śinda
gma 'wcielono mię do 18. regimentu'; zresztą cf. usamnajsi.
d' elva t:, dem.: d' elvićka 'gliniane naczynie na ocet' S, \V; w"'vV
też 'naczynie na wino'.
demek 'to jest, mianowicie' S, W.
d'en', din'órt) 'dzień' S, W', d'en' za d'en' 'z dnia na dzieli', ~etir
draxmi na din'ó 'cztery drachmy na dzieli' S, rabut/af ut
din/o 'pracują za dnia' S, kata den' 'codziennie' W.
deoga t: S, d'eLlk m. W 'duży zwój, pakiet',d'etiga t'ut'ńn/ 'zwój
tytoniu opakowany w worek'.
der'a, dir' e~. 'obdzieram ze skóry' W, ci dir'em S.
dere~i.ja 'handlarz skór' .S, W.
d'esit"10' S, W.
d'ever' S, W, divir'ó S,diwir'ót" 'd'ewir'ut W, pl.: d'evir'l}, d'evir'etu S, d'ewirófei W 'brat męża (dla żony)'
d' evit' '9' S, W,.> .. ... • . .
.. . . «
'. •.
dib'el, -ela, -elu 'gruby, -a, -e'; dib'el glas 'gruby· głos' S, W.
dif, diva, divu 'dziki, -a, -e' S, W.·
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dif, difutu, difufci pl. 'dziki człowiek' S.
digam, digaś oraz: dignuvam, dignuvaś 'podnoszę'; rabuta nidiga
'praca nie przysparza dochodu', n'a, dignaxa za u Kavala
'przeniesiono nas do Kawali' S, cf. ~igam W.
diikitis II diigitis, diikit' ótu pl. 'naczelnik' S: gu pravi idin diigitis na s' elutu S 25.
dijadósuvam 'polecam, nakazuję'; imMi dijadósanu 'było zapowiedziane, zlecone' S.
dijafora II dijafura 'różnica' S, W; idnó ut drugu n'ema dijafora
'między niemi niema różnicy' S, W; na dijafura 'w odległo
ści' S.
dijalima 'pauza w szkole' S, W.
dijamandópetra t 'diament' W.
dijaśkidasuvam 'oddaję się rozrywce' S, W; da dijaśkidśsat 'aby
się trochę rozerwali' S, d'e dija~kidasuvaxa 'gdzie bawili się' S.
dijataksuvam 'daję polecenie, rozkazuję' S: dijataksuva da pruminat ~iĆkit'§> junaci 'poleca, aby wszyscy młodzieńcy przedefilowali' S.
*dikasuvam: gu dikasaxa . osądzili go' S 45.
.
dikat stór'am 'przeglądam, przepatruję' 8, W.
dik'el, dik'el'§> pl. 'rodzaj motyki o dwóch zębach' S, W; da kupajmi luz'e sas dik'el 'okopujmy winne latorośle przy pomocy
»dikielu-" S.
diladi 'aIJAaa~, to jest, to znaczy' S, W.
dilaft/, dilavd'u, dilavd'ę pl. 'pogrzebacz' S,
Marinovz, 38, rys. 38.
dililik'bujny, burzliwy okres młodości' S.
dilmu S, dirmuj] diłmu W 'ponieważ'.
dimirźija, dimir~ijata 'kowal, blacharz' S, W.
dimltrusyju 'październik' S.
din'a 'dniem, za dnia' S, W.
dipla 'przykrycie, kołdra domowego wyrobu' S, W.
dipóźit, dipóśitu 'depozyt': za mu ustaviŚ dipóźitu pari 'zostawisz
im pieniądze w depozycie' S 28.
dira, dirata,· diri pi, S, d'1ra, d'1rata ,V 'ślad'; pu dirata za t'§>
fat'at 'po śladzie (sc. idąc), złapią cię' S, da mu marat dira
'aby mu zmierzyć ślad stopy' 8.
dir'ejk', dir' ójk' §> pl. S, direk, direci pl. W 'słup, belka'.
dir'em, dir'eś (sc, koza, ófca) 'obdzieram ze skóry' S, cf, der'a W.
dirminfija, dirmin~ijata 'młynarz' W 78.

cr.
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dirmu et. dilmu,
disajk, disajk'u 'sakwa' S 16.
disku n. S, W, pl.: diskunta S, diskit \V 'taca'.
dispót' m., dispot/ I} pl. 'biskup' S, Vl.
distina 'dziesiątka' S, w \V nieen.
diihixima n. 'nieszczęście' S 12.
di~tixos ado. 'nieszczęśliwie, nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności'
S 23.
ditin'a f. 'brzemienna': krava uti ~Ema (se. ditin'a) '(sc. brzemienna)
krowa lub kobieta' S, cf. t'e~ka, gibe W.
div'ęk «, div'ąci pl. 'dziwak' S, W.
diw'ątnajati W, divitnajsi S '19'.
dividis'et '90' S, W.
drwina 'dziczyzna' W 75.
dizgin', dizgin'u 'kajiśu na uzdata' S, \V.
djaknt 'djak' W 67.
djavul m. S, W, pl.: djavul'l} S, djawuli W 'djabeł'.
djumbel' 'leniuch' S, w W nieen.
djumbilik In. 'lenistwo': dj. m'l} fati 'ogarnęło mię lenistwo' S,
ef. ternbela 'vV.
djumen', djumen/u 'ster': kapitanitru na pampom s'adi na djumenu 'kapitan na okręcie siedzi przy sterze' S; Xlibaf djumen' ima = 6urbaNa (t. j. tak się mówi o bogaczu) W.
djuśame n. S, W, djuśametu, dju~am'i1nta pl. S 'podłoga wogóle' też:
'powala' S, 'podłoga na 1. piętrze' W, ef. patuma,
djuśejk', djuśejk'u, dju~ejk'l} pl: S, dju~ek, dju~eci pl. W 'materac'.
dlambók, dlambóka, dlambóku 'głęboki, -a, -e', dl. 6uw'i1k 'skryty
człowiek' W, cf. glambók S, gambók II gamlok W.
dl-snuk, dl'snga, dl sngu 'długi, -a, -e' S, W.
dóbr'ą ado. 'szczęśliwie' tylko w życzeniach: d. dójdi! d. doXti!
'witaj! witajcie!' na co się odpowiada: d. v'i1.naxmi dosł.:
'szczęśliwie was. zastaliśmy' .S, .ef. dubr'a Wl+dóbrud'Em' S, W II (+dóbrufd'Em') 'dawniejsze pozdrowienie w poludnie' 1.
+dóbruutru 'dzieli dobry!' S, w W nie pamiętają; cf. k!llimera 1.
+dóbruv'e6er 'dobry wieczór!' S, Wl.
.
Poza wyniieniol1emi slowami
znane.
1

są

żadne

inne od pniadobr'-nie
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dócka kravata, m'\} dócna aor. 'krowa bodzie' S, w W niezn.
do deka '(19)12 rok', nt d. 'od r. (19)12' S 1.
{za) dójda S,W II (dom) S, do§ S, doi§ W 'przyjdę': dójdi vr'am'l}
'nadszedl czas' S.
dok, dókuvi pl. 'szewiot' S, w W niezn.
dókar imperai. 'przynieś!', et. (za) dukaram S, dónisimi W.
dół, duló, dóluvi pl. 'rodzaj wąwozu, którym w czasie ulewy
spływa woda' S, W; dem.: doIĆ\} S.
dol ado. 'na dół, na dole': da póa dol, sl'azi dol 'pójdę na dół,
zeszedł na dół', klava idin prusk'efal dol jurgśn'u 'kladzie
poduszkę pod kołdrę'S.
-dólnata z'ómja 'podziemie, czyściec' S, ut dólniju sukak 'z uliczki,
leżącej na dole' S.
·doma cf. duma.
dónisimi et. dun'ewam.
dóst, dóstu, dóstuvi pl. 'przyjaciel' S, W.
d1.x, daxo, d1.xuvi pl. 'oddech', jak człowiek umiera, wychodzi
z niego: d1.X S, W.
d1.xam, d1.xa~ 'oddecham' S, W.
d1.mp, dambórt), pl.: dambe, dambetu S, W 1\ d1.mbuvi· S 'dąb';
dambici pl. 'młode dąbki', d-smbuvi driiva 'drzewo lub drzewa
dębowe' S.
d-snu, d1.nutu" drma pl. 'dno' S, W.
d1.ra et. dira,
d1.rvenu maslu 'oliwa' S, w W nieZ1~.) cf. lat'.
·d1.rvu n., drava pl. 'drzewo ścięte lub rosnące, ale nie owocowe' S,
tf,fidan;dravepl. 'belki', dravuśki 'drzewo na opal'S,et.dr'awu W.
s
f, draZlm.
v~,
,
.d'I>rza e.
l·d1.ska, daskata S, W, pl.: d-sski, daskit'\} S, dask1.t'l} W 'deska',
w S też 'mostek (kość) u człowieka'.
d1.~, daśdó, d1.~duvi pl. 'deszcz' S, W: ima d1.§ 'deszcz pada', sas
stómni d1.§ 'deszcz ulewny', cf. da~di, da~dovnu.
d1.~tira, d1.~tirata \I d1.~tir'amu S 9, d1.~tiri pl. 'córka' S, w W b.
rzadko uk., zanotowałem tylko raz d1.~tir'at'\} pl., cf, mama.
.draxmi n. S, t. W, draxm'anta pl. 'drachma' 8, W .
.drak, draga, dragu 'przyjemny, miły' S, W: mlógu mi dragu da
sluśam da p'ajat 'b. lubię słuchać śpiewu' S, uoeturt) mij drak
'lubię ocet' S, W; w W dosyć rzadko uź., zwykle tylko w wyrażeniu: mij dragu 'lubię'.
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dr'śm'am S, dram/a W, dramiil. S, W 'drzemię'.
dramka f. 'drzemka' S, W; z'ex ina dramka 'zdrzemnąłem się' W.
drsmón' m., dramón'\j. .pl. 'przetak slużąoy do wiania zboża' S, W.

dr'anka f. S, W, pl.: dr'śnki S, dr'l}n'e W 'dereń',
drawu n., dr'l}we pl. 'drzewo ścięte lub rosnące, ale nie owocowe"
W, cf. d'brvu S, fidan S, W.
dra~ali n.; dra~ala pl. 'rękojeść motyki, dżaganu.. .' S, cI. tupuriilti W.
dra~im S, d't'~a W, dra~iil S, W 'trzymam'.
dr'ebna m., f., dr'ebnu n. 'drobny' S, W; dr/ebna fasńl 'groszek' S,
dr'ebnu braśnu'mąka zmielona b. cienko tak zw. pytlowana' S, W.
dr'ep m., dr'ebuvi pl., dr' ep~a, dr'ep~atu dem., ~erna dr'ep 'śle
dziona', b'iJ.l dr'ep 'płuca' S, cf, ~ijer W.
drlskam, driskaś 'wypróżniam się przy silnem rozwolnieniu' S,
ef. d'ar'a imam W.
dr-snk, drango(t) S, W, dran~e pl. S 'żerdka, kij': palimi Xllrnata
sas drangot 'palimy w piecu chlebnym przy pomocy żerdki',
bt'ilat sas dr-snk 'wymiatają...' W.
sa dt'p'am, sa dt'piil 'skrobię się' S, w W niezn.
dJ;'~ilta, dr'biltata 'folusz' S, W.
drugand'\j. 'gdzieindziej' SlO.
druk, druga, drugu 1) 'inny', readeie]: 2) 'drugi' S,W; miL'ekne
za ino drugu 'coś innego mi przyszło na myśl', majka ni
imMi drugu d'iWl} 'matka nie miała drugiego dziecka' S.
drum'a, drum'at'\j. 'źdźbła zboża pozostawione przy żnięciu' W 66..
druilk~ druilkata, druśki pl. 'przyjaciółka' S, W; jala mad drńśku!
'chodź tu moja droga!' S;
d'u- cf, dju-.
dubituk m., dubici pl. 'dobytek (krowy, konie, osły)' W, w S niezn.
dubr'ś dójdi l dubr'a dojxti! 'witaj!, witajcie l' W, cf. dobr'\j. S.
dudak, .du:daku(t); dudaci pl. 'warga' S, W.
dugan', dugan'n(t), dugau'l} pl. 'sklep' S, W.
dUja W,dujamll dumS,duiilw, duilS 'dmę, dmucham'; duj ",'fl,tir
. lek'q!tRy(j {Xa~po {3opLaOakL' W.
dujim, dujiil 1) 'doję',!i2) 'karmię piersią' S: gu dujaili Dimitrśku
'karmiła D.', ef.c't'kam, nasawam W.
(za) dukaram'przyprowadzę, przyniosę' S: dukar'~ti da ja vida knigata'przYllieście list, niech zobaczę', idinkon' da mi\dukarail 'przyprowadź mi jednego konia' S, ef. dókar, dunewam,
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dulama f. 'rodzaj męskiej bluzy' S.
dulap, dulap'urt), dulap' ~ pl. 1) 'rodzaj schowka w ścianie izby',
2) 'komoda' S, W, 3) ut kafe dulap 'młynek do palenia kawy' W
lub: dulap6~ n. 'ts' S, W.
d'ulber II d'ulber' 'b. ładny' S, W: mumata bi~i mlógu d'ulber
'dziewczyna była bardzo, a bardzo ładna' S.
d'uIberlik m. 'piękność' S, W.
dul6lnka f. = malku dol6~ 'mały wąwóz' S, w W niezn.
dum ef. duja(m).
duma adv. 1) 'w domu', 2) 'do domu' S, W; si utidi d., si dojdux
d. S, jas za poda (u) duma II s'l1 za poda na dóma W, z'e
pari ut duma 'wziął pieniądze z domu' S.
dumaśna m-, f., dumaśnu n. 'domowy, domowego wyrobu' S, W.
dumata pi. 'pomidory' S, W, ef. patla~an.
dun'a f. 'pigwa, lae. cydonia' S, W.
dun/ewam, dun'ewaś 'przynoszę, przyprowadzam' W, ef. (za) dukaram SI.
dung'a II d'ung'a 'świat', na dung'ata 'na ziemi' S, W; na nas d'ung'a
'na tamtym świecie' S.
dupka f. 'otwór, dziurka' W, w S tylko: 'otwór w podex', ef. rópka,
dur 'aż, do': dur siga 'do teraz' S, W, dur na miśimer 'aż do połud
nia' S, dur na t'ólusu 'aż do końca' S, dur na wićerót II dur
du we6er 'aż do wieczora' W, ut dódeka dur na deka pende
'od roku (19)12 do (19)1b' S, dur ust.mna 'aż do świtu' S, dur
umrskna 'aż do zmierzchu' S.
dur da 1) 'zanim': dur da tr'1gna na rabuta 'zanim wziąłem się
do roboty' S, 2) 'zaledwie': dur da poda jas sabalin, dur
da s'edna, jatigu i man'~oji 6ukna na pórtata 'zaledwie poszedłem rano i usiadłem, a oto już mąż zapukał do drzwi' S.
3) 'aż': dur da usl,xnat 'aż wyschną' S.
durisuwam, durisuwaś 'obsypuję podarunkami' W, ef. derowam.
du~a, duśata 1) 'serce' S, W, 2) 'dusza', ale tylko w znaczeniu
jakiegoś tchnienia (»pary«) wychodzącego z człowieka przy
śmieroi S, 3) 'osoby, ludzie': dvamina dMa 'dwóch ludzi',
fat'~xmi tólkus du~a 'ujęliśmy tylu ludzi' S.
Z form perfektywnyoh zanotowano tylko: za dunis'e 3. p. sg.,
za dunisat 3. p. pl., dónisimi, dunis'ati impercd; aor.: dun'esux idin
pumagaćin 'przyprowadziłem pomocnika', i t'a mu dunesi 'i ona
mu przyniosła' W.
1
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duśa cf. katirinna du~a.
duśmanin, duśmani pl. 'nieprzyjaciel'

S, "\V.

duva f. 'życzenie': mu dadi duvata 'życzyl mu' S, 'N.
duvan/ nt., duvan'ę. »t. S, duwan, duwanut, duwani pl. W 'orzeł'.
duvir'a = papsuva, zapira var'snitu 'przestaje się gotować' S 4.
dva(ta) 'dwa, -aj, dwoje', dv'il, 1) 'dwie, dwa n.', 2) przy liczeniu
'dwa' S, \V.
dvajsi S, dwajsti W '20', dvajsina S, dwajstildna W '21', dvajsidva S,
dwajstiidw'ę W '22', dvajsitri S, dwajstiltri W '23'...
dvamina 'dwa, dwaj, we dwóch' S, V.,T.
dvanajsi S, dwanajsti W '12'.
dv'asta '200' S, W.
dvór, dvórurt), dvóruvi pl. 'podwórze', pr'iidna i ~adna dvór 'podwórze przed i za domem' S, vV.
~

~adna

m., t.,~adnu n. 'tylny, ca, -e' S, "\V.
~I}mbitk m., ~I}mbitci pl. 'Iilja' S, w W nieen.
~a:ł4garak, -aci pt. 'dzwonek »za dubituk-.' W, et. Xlopu61} S.
~igam, ~iga~ 'podnoszę' W, ej. digam S.
~imbarek m., ~imbareci pl. S, ~imparek, -eci "\V 'wskazówka zegarka', gul'am i mitluk ~. 'wielka i mała wskazówka'.
~imbil m. 'hiacent' W, ej. ~umbil S.
~iDgija, ~iDgijata 'strzemię' W, ej. iził4gija S.

~
4ad'e n, ~ad'iinta pl. 'gościniec' S, W.
4am, ~amo(t), ~al11uvi pl. 'szyba' S, W: utfara ~amo sa f1.rl'a ut
parltfir'u 'otwiera (dosZ.) szybę i rzuca się z okna' S.
.4amija, -ijata 'd-żamja, świątynia turecka' S,W.
~anaIll 'proszę!' S, W:~tS villś, ~anam 'co mówisz,proszę ?!' S.
~~darmit'l} })l. 'źalldarmi' S, W.
~aLlg-al, 4aDg-al'l} pl. 'miara pola .. ·1 krok' :wr'il,tinu imtt· 40 ~aD
gal'l} W, ej.6okaf S.
~I}rame ef. ~erame.

~askam 'ciągnę':.kon'u~aska arabata 'koń ciągnie wóz',ja~asna
na~at'Jupatata 'wyci.ągnąLspowrotem lopatę',da t'l} ~asnimi

gor'l} 'abyśmy cię na górę wyciągnęli', ~askam vudate, 'wio-

oz.
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słuję' S, ~askam sas lupatit'~ udata 'ts' W, male6kutu ~aska

'dziecko pije (mleko) smoczkiem' ~.
~ep, ~ibó, ~ebuvi pl. "kieszeń' S, W.
~erame n., ~eram/anta pl, S, ~~rame W 'grzywna, kara': ino ~\?rame
plati'JC 'zapłaciłem karę' W.
~ijer b/al 'płuca', ~ijer 6arna 'śledziona' 'W, et dr'ep S.
~ile n., ~il'anta pl, 'płaszczyk dziecięcy' S, W.
~in'~ir m., ~in'~ir'\? pl. 'łallcuch, łaIlcuszek' S, W: za kustisaś kón'u..•
za ut'egni~ ~in~iritu (przy zaprzęganiu do pługa) S.
~in'~ur m., ~in'~ur'\? pl. 'konik polny' S, et buMk krawa W.
4iLłgu n. S, W, pt.: ~iLłga W, ~iLłgunta S 'blaszana miseczka na
potrawy'.
~iza 'kara, pokuta': na t'eb'\? druga ~iza n'ema za ti dam S 49.
~gan' m., ~ugan' \? pl. 'goleń' S, et kalam.
~umbn m., ~umbn'\? pl. 'hiacenf S, et ~imbn W.
4usna t 'ryj świni' W, et surla S.
~uzve n., 4uzv'anta pl. 'metalowe naczyńko z długą rączką do gotowania kawy na żarze' S, et kafi~ik ,V.

'e-

et

edik~e

E

je-o

et

n.,

edik~anta pl. 'klin łączący kaji~ z grządzielem pługa' S,

zewla W.
,edra)edrata 'siedziba': edrata na ~indagmata 'siedziba, miejsce pobytu regimentu' S 1.
,ef'JCaristo! 'dziękuję!', sat'l ef'JCari~tis 'b. chętnie' S, ef'JCari~tOsani 'zadowoleni' S 54, sa ni ef'JCari~tisa ut mójtu plMtani? 'nie jesteś
zadowolony z mej zapłaty?' S 19, et spulajbi W.
·egidikisuwam 'mszczę się', za gu egidikisam 'zemszczę się na nim'

wn

m., n., mlógu ek~ipnusi 'jesteś b. bystry' S 26.
'Grecja' S, W.
m., t, n. 'wolny, swobodny' S.
elini pl. 1) 'jeleń' W, 2) 'Grek' S, W.
elmćk II ilmek', ilmek'u, elmeci pl. 'pętla na końcu sznura' S, W;
si klava elmeku na śijata 'zakłada sobie pętlę na szyję' S 30,
et S 53, 54: ilmek'u.
em 'i, też': em si vil'a'JCa 'i mówili do siebie', om bakal'sk, em
pramatarl't.k 'i sklep korzenny i bławatny' S.

eHipnu
EH.da t
eleftera
elin m.,
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emboroa re, 'kupiec bogaty, hurtownik' W.
endóp-u 112., n., endóp'a f. 'miejscowy, ~a, -e, tutejszy, -a, -e' S, W~
endra 112., f., endru n. 'gruby, tęgi', np. endra Ćuw'lik 'tęgi człowiek' W, ef. jendra S.
eninmda '90' S L
epidis 'ponieważ' W 77.
epistratifśis 'mobilizacja': stóri e. S 2.
epitrupi 'komisja wojskowa (poborowa)' S L
erk'eĆ, erk'eću 'cap wyrznięty' S, W; ef. tek'e,
erlija 112., erliji pl. 'tubylec' S, et: irlija W.
e~ti II ie~ti 'jeszcze' W, et. ó~ti S, óMi W 79.
Evrópa 'Europa' (do której zgodnie z ogólnem zapatrywaniem
Greków nie należy jednak sama Grecja) S, W.

F
fajda t: 1) 'procent', 2) 'korzyść, zysk' S, et: tok- W.
sa fal'a W, sa fal'am S, sa fali~ S, W 'przechwalam się'.
falba t; pl.: falbi S, falba W 'chwalenie się, przechwałka', takfes
falbi ni sluśam S, takhs falba ni Ćuja W 'nie chcę słuchać
takich przechwałek'.
famila f. 'rodzina' S, W.
fanśr: m., fanar'l} pl. 'latarnia' S,W.
fandasu, ~tu imam da trtgna ut n'eja 'myślę, że trzeba mi iść
precz od niej' S 29.
fanela t: 'sweater' S, \V.
farM, farMu 'śmieciarka, blaszana szufla do wyrzucania gnoju' S,W.
farl/óvam, -óvaś 1) 'rzucam', 2) 'strzelam' S, W: ni farlówam na
d1.nutu, za f1.rl'a na strid'a 'nie strzelam w dno, lecz w śro
dek (sc, beczki)' W 69, et: f1.rl'am.
farmajk' m. 'trucizna' S, W.
farmakata igla 'zatruta igła' S 3lo
farmakljun n. 'apteka' S, W.
sa farmakósuvam 'truję się' S.
fasul' 112. 'fasola' S, W.
fMtam, fa~ta~ oraz (da) fat'a(m), fati~ 1) 'chwytam, łapię', 2) 'zaczy~
nam" 3) 'najmuję', 4) 'brać': w znaczeniu 'wziąli umarł' S, W;
s1.n gu ni fati 'nie usnął, nie mógł usnąć'iB, fMtaclaiP'liga
'zaczyna uciekać', fMtat da igrajat 'zaczynajągrać (se. w.karty)',
fati ina udaje, da s'i}di 'najął: jeden pokój' S, fa.ti pu idin
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izmik'arin 'najął po jednym służącym' S 28, mu ni fat.iukotu
'nie spodobało mu się' S 57, fat'~xa mu stor'~x.a palat'u '»wzięli«
i zrobili mu pałac' S.
f6ara 'wczoraj' W, ef. ux6ar'~ s.
felan 'tamten', felan sukak 'tamta ulica', na felan mastu 'w pewnem znanem miejscu' S, w W en.
fidan/, fidan'u, fidani pl. 'drzewo owocowe' S, W, cf'. imi~.
.fid'e n., fid'anta pl. 'rodzaj makaronu' S, W.
fil~an', fil~an'u, .fil~an'~ pl., fil~an6~ dem. 'filiżanka' S, W.
filis, filiz'~ pl. 'pęd roślinny' S: glavn'at'~ sa pusnali filiz'~ 'głownie puściły pędy' S 44.
firr1irida f. 'gazeta' S, W.
finik, finik'u, pl.: finlei S, finik'ą W 'strąk fasoli'.
fi~eci, fi~ecitu pl. 'naboje' S, W.
fitiftira, fitiftirit'§- pl. 'kołek do robienia otworów w ziemi na rozsadę, np. tytoniową' S, W; ujmuje się go dwoma rękami za
rękojeść w kształcie litery V.
fitil m. 'knot w lampie' S, W.
fitrósa 3. S{/. praes. 'kiełkuje' se. aślamata 'rozsada' S, ,V.
fitru, fitrutu, pi.: fitrunta S, fitra W 'kiełek (na ziemniakach,
zbożu...)'.
sa fkilindisuvam, -isuvaś, sa fkilindisav nor. 'gniewam się' S, ,V.
fl'avam, fl'ava~ 'wchodzę' S, W; kak fl'azi u udaj ata 'gdy wszedł
do pokoju' S, fl'ava~ u nifel'anu 'zajmujesz się zlemi sprawami' S.
fl'ónga f. 1) 'węzeł w kształcie pętli, rozwiązujący się przez pociągnięcie za jeden koniec', 2) 'sznurówka bucika ZWIązana
na kokardkę' S, ,V.
flur'a pl. tani. 'kosztowności złote, ewent. też srebrne' S, cf, alt"r,ni W.
forca: sas fórca prumina 'przedostał się prędko' S 36.
Iotugrafćija 'fotograf', fotugrafija 'fotografja' S, W.
hrl'am, f"r,rl' a~ 'rzucam', sa f"r,rl'am 'rzucam się, zeskakuj ę': sli
f"r,rl'a ut ~amijata; farli u&t'§- 'rzucił wzrokiem' S, cf, Iarl'óvam oraz f[·kam.
fraak, frangu 'frank', też 'drachma grecka' S, 'V.
frenk ef. fr"r,Dk.
f[·kam, Wka~ 'rzucam' W, cf. f"r,rl'am S.
.fr-sncka pros 'porcelana' S, w .'V en.
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frtLlk, frtLlgu, frl,J:I~i pl. S, freak, fren~i pl. W •cudzoziemiec,
zwl. Europejczyk'; frl,J:lguva ~Ema S, frenga 'N 'cudzoziemka'.
ftasan, Hasana, Hasanu 'dojrzały, -a, -e'; ft. klas 'd. kłos' S, ,IV.
ftasuvam, ftasuvaś 'przybywam' S, '~W; ftasa d'li,t'tottu na Mila
vóda 'przybył chłopiec nad białą wodę' S, ftasax 'przybyłem.
na czas, w samą porę' S, Wi za gu Hasat 'dogonią go' S;
ftasuva 'wystarczy, dosyć' S, W.
f t' esuvam, ft' esuvaś 'popełniam jakieś przekroczenie, staję się
winnym': da mu ni H' esa~ na tatkuti 'żebyś nie zawinił (naraził się) wobec ojca', taj ~to ft/esuva 'cóż on jest winien?' S.
ftis, ftiso(t), ftisuvi pl. 'ściana' S, W.
ftiska igrajat 'bawią się w chowankę' S,ef. slipanica i. W.
ftiskam, ftiska~ 'ugniatam, wpycham'; gi ftiskat lozit'tot 'wciskają
(w ziemię) sadzonki winnej latorośli' S, W i gu ftisna kón'u
'dal ostrogi koniowi' S.
ftisnant, ftisnanta, ftisnantu 'skąpy, -a, -e' B, w W en., cf. st'egnant.
nornik m. 'wtorek' S, W.
Iukarl-sk m. 'bieda, nędza' S, VI(.
funda f. 'bombonik u pantofli' S, ef. pisk'ul W.
furca f. 'szczotka do ubrania' S, W.
furka, furkata, furki pl. 'przęślica' S, ef. xurka W.
furna, furnata 'piekarnia', furna~ija II furunźija II furnarin 'piekarz"
S, 'W, też: xurna, xurna~ija W.
furbuna 1) 'burza morska', 2) 'burza z gradem', 3) 'bałwan na morzu' S, W.
fnska, fuskats, fuski pl. 1) 'pęcherz', 2) 'balika mydlana' S, W.:
fusta, fustata, fństi pl. S, fustan'ela S, W 'halka (w ubiorze kobiety)'.
fustan', fustan'u, fustan' tot pl. "spodnica' S, W.
futa, futata futi pl. 'fartuch' S, ef. misalka W.
furugrafin m. 'fotograf' S, W, et: fotugrafćija,

G
ga 'gdy, kiedy, skoro'. W, ef. kugaS,.W.
gabir',gabir'o, pl.: gabir'tot, gabir'etu'grab' SiW.
gMica et: gatica.
gadiśkam, -i~ka~ 'łaskotam' S,. W.
gajgana f. 'jajecznica' S.
gajle n., gajlantajJZ. 'troska,zmartwienie, klopot' S, W;bir'eili
gajle 'martwię się' S, malka tajfa, malku gajle, gul'ama tajfa"
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gul't1mu gaj le 'małe dzieci, mały kłopot, wielkie dzieci, wielki
kłopot' B.
gaI, galut, galuvi pl. 'gawron' IV, cf, garvan.
galiea t. 'kawka' W, et. garga B.
Galija 'Francja', Gali 'Francuzi' B, VlT.
gamboka II gamloka wóda 'głęboka woda' W, et. dlambók, glambók.
gan'iIi impers.: g. duló vóda 'dulój pulin vóda', g. bl,n6fata vinu
'beczka jest pełna wina' S, w IV en.
gan~ulka t., gan~ulki pl. 'gatunek drobnych, słodkich gruszek' B, W.
ganósuvam, -ósuvaś 'pobielam naczynia miedziane' B, W; ganósana t'en'~era 'pobielany rondel miedziany' B, W.
garga, gargata, gargi pl, 'kawka' B, et. galica W.
garnek, garnóku, garnóei pl. 'gliniany dzbanek' B, vv.
garvan, garvanu, garvani pl. 'gawron' B, w W en. tylko w powiedzeniu: 6arna katu garwan 'czarny jak g.', et. gal.
gas, gazu B,gazot W 'nafta'.
gMt:fJ> pl. tani. 'kalesony' lub 'majtki', dem. ga~turki B, W.
gatica II (gMica) 'bajka, opowiadanie, »gadka,' VV, et. prlkas B.
g'aur, g'allru(t), g'alIr'fJ> pl. 'giaur' B, W.
g'e&t', g'e6it'u, g'e6it'fJ> pl. l) 'bród na rzece', 2) 'ciasne miejsce
na drodze' B, W.
g' e6kin~ija m. 'podróżny' B.
g'e~eku~u n., g'e~eku~unta pl. 'nietoperz' B, cf, w'ećernu pWfJ> W.
g'em, g'emut, g'emuwi pl. 'uzda' W, cf. uzda B.
g'eJłg'er' B, giJłg'er W, pl.: g'eJłg'er'i}S, ging'eri W 'oset'.
G'erit W II Girit B 'wyspa Kreta', giritlickiju car' 'król Krety' B.
G'ermanija 'Niemcy (państwo)', G'ermani 'Niemcy' B, W.
gibe 'ciężarna (o krowie)': krawataj gibe W, et. ditln'a B.
gimija t. 'łódka, zwł, żaglówka' B, W; da jaxnat na gimijata
'żeby siedli na.. .' B.
gin'a t. 'ród, rasa' B, W; tas vMa gin'a ni umg'asa 'ona nie jest
podobna do waszego rodu (rasy)' B.
giug'er et. g'eug'er'.
gini~, gmiśu 'nów = brak księżyca', gini~ <5uv'ilk = ~arók 6. 'czło
wiek beztroski' B, et.. gl,niŚ W.
girdisuvam, -isuvaś 'naciągam, napinam': za da sa girdisuva ósnuvata 'żeby się osnowa (tkacka) napięła' B.
Girit et. G'erh.
girultija 'sprzeczka, zwada, kłótnia hałaśliwa' B, W.
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g'ol, g'olu(t), góluvi pl. 'jezioro' S, W.
gólabós indecl. 'bosy' W, ef bós S.
gon'~a ef g'un~e.

Gósput' 'Pan Bóg' S, W.
góst/a cf. (za) gustim.
gotf'a ef gutfim.
gózba, gózbata, gózbi pl. 'uczta' S, Wi za mu stOr'l). ina gózba
'sprawię im ucztę' S.
g1mba, gl,mbata, gl,mbi pl, 'grzyb' S, W: bukuva gl,mba 'grzyb
rosnący na buku, z którego się robi praXina tj. huba'S.
gl,ni§ 'nów księżyca' W, ef gini§ S.
gubM, g'brbaĆu, g'I>rbaĆ~ pl. 'kamśik, bicz' S, W.
gl,rlica f 'ból gardła' S, W.
gl,rlu, gl,rlutu, pl.: garla, garlata 'gardło' S, 'V.
gl,s, gazo, gl,zuvi pl. 1) 'podex', 2) 'płaskawy wierzchołek jaja' Si
u gan~ot W 77; ti sa(s) gazo si igrM 'stroisz drwinki, kpinki?
S 13.
gl,ska, gl,skata, gl,ski pl. 'gęś', diva gl,ska 'dzika gęś' S, W.
gl,sn'a(m), gl,sni§ 'gaszę' S, W.
grab/ani, grabi§ 1) 'chwytam, łapię', 2) 'zgarnuję rękami', 3) 'czerpię se. wodę ze źródła': grab'am vóda ut viró S.
grabnuwam 'chwytam, łapię' W, ef grammrvam S.
graeman', graeman/n 'grdyka' S, ef gratn'alnik W.
grad'a W, gradim S"gradi§ S, W 'grodzę'.
gradina, -inata 'ogród' i 'sad' S, 'ogród bez drzew owocowych' W.
grafea 'pisarz' W 72.
gr'lix, gr'I).Xo, gr'lix,uvi pl. 'grzech, wina': gr'lix stOruxmi 'zgrzeszyliśmy', ti da mi ima§ gr'~xo 'ty będziesz winien' S.
gr'l).xuvit, -ita, -itu 'grzeszny, -a, -e' S,W.
gr'lij sl1,ncitu 'ó ~"ALOc; "Aafl7fEl' S, W; da sa gr'ttjrni 'zeby srę
ogrzać'.S.

gramati 'litery': m'l). nauĆi p'et', §es· gra,mati'nanczyła mrę trochę alfabetu' S L
gramatik 'pisarz' W· 72.
gramnuvam, gramnuva~ 1) 'chwytam; lapię',2) 'zaczynam': grarn- .
nuvamda b'ligam 'rzucam się dO ucieczki', gu gramnuvaua
gu goni 'zaczyna go ścigać' S,df grabnuwam W.
granĆariIl, -ari' pl. 'garncarz' S, W.
gra~Em, -ena, -enu 'obłąkany' S, W.
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grat, gradóit) 'grad' S, W.
gratn'alnik 'grdyka' W, cf'. gracman' S.
.gravata 'krawatka' S, W.
.gr'ebin' na pint/elut 'grzebień koguci' W, cf. kałpak S.
gr'ebinci cf, darak.
gr'enda, grindata, pl.: gr'endi, grindit'ę S, grind1,t'j;t W 1) 'tragarz
pod powalą', 2) 'staciwy warsztatu tkackiego';
gr'end'l!> pl. tant., grindit'l!> 'piersi' W, ef. gr1,ndi S, g'us.
gribćm, -e§ 'drę, zdzieram' S, w W niezn.
grip, gripu(t), gripuvi pl. 'sieć rybacka' S, W; gripćłja 'rybak, Ło•
• ,
.
, s
WląCY na SIec zwaną grip.
gris, grizo(t), grizuvi pl. 'sukno wełniane, gunia' S, W.
.grizem, -e~ 'drę, gryzę z bolu (tylko z balu)' S.
gróp, grubO S, grobut W, gróbuvi pl. S, W 'grób'.
grózdi n., grózditu S, W, pl.: gruzda, gruzdata S, gruzd'a "\V
'winogrono'.
grozna m., f., gróznu n. 'wzbudzający, -a, -e grozę, przestrach' S,
w W niezn.
gr'ba f. 'garb' W, cf, kambura, raxit' S.
gr'baf, gr'bava, gr'bavu 'garbaty, -a, -6' S, W, ef. kambur.
grLmna kokał 'kość grzbietowa' S.
gr1,mnuva impers. 'grzmi' S, W.
gr'Lndi pl. tant., grandit' ~ 'piersi' S, cf, gr'end'l!> W, g'us.
gr'p, grabO(t), gr·bu:vi pl. 'grzbiet, plecy' S, W.
gr's f., grasta, gr'st'l!> pl. 'przygarśnie, obie dłonie złożone jak
przy czerpaniu' S, W.
g'ubre n., g'ubr'śnta pi. 'śmieci' S, W.
g'u~ bela 'bardzo trudno' S.
gud'an'e n. 'zaręczyny' W, ef. takmóvani S.
gud'arńk, gud'anica W, gudinik,gudinica S 'narzeczony, narzeczona'.
gudina, gudinata, gudini pl. 'rok' S, W; tas gudina 'tego roku',
ut gudina 'na przyszły rok', na gudina 'do roku', póut gudina 'za 2 lata', za gudini mlógu 'życzenie: 7foAA.a Xpóvw!' S, W.
sa gud'ówam 'zaręczam się' W,
sa zgud'óvam S.
gulak indeol. 'bardzo biedny, nędzarz', ~uv'ak i iena gulak 'nędzarz, nędzarka' S, W.
gul'am " -l'am, -ama, -amu 'wielki', g. m'śsnio 'styczeIi' S, W.
gulnuk II guln'uk, -ńku, g'ulnuci pl. 'zarobek, wynagrodzenie'S,W.
g'um, g'um'urt), g'umuvi pl. 'koneweczka, podlewaczka' S,W.

er
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g'ume6 m., g'ume6a pl. 'plaster miodu' S, cf. pita W.
gumnó, gumna pl. 'odchody ludzkie lub zwierzęce', gumnuśke,
f sg. 'odchody dziecka' W, et. kaka6ka S.
g'undUJ:su 'wiatr wschodni' S, W.
g'un'~e, g'un'~iinta pl, 'rodzaj koniczyny' S, w W: gón'~a.
gurbet
k~initja 'obczyzna, zagranica' S, W.
gur6lf, -iva, -ivu 'gorzki, -a, -e' S, W.
gurgur, gńrgurę, pl. 'indyk', gurgurica, -icata 'indyczka' S, et.
misirok W.
guri 'pali się', sóbata guri 'pali się w piecu' S, W.
guruśka 'pagórek pokryty lasem' S, W.
g'UR, g'us'u(t), g'us'a pl. 'pierś' S, W, et: gr'ónd'ą,
g'usluk, gusluoi 'podbródek dziecięcy' S, cf. pi6eta W.
za gustim S, góst'a W, gusti~ S, W 'ugoszczę'.
gust'ovam, -óvaś 'ugaszczam, przyjmuję gości' S, W.
gli~ka 1) '"druga broda« (przy dobrem wyglądaniu)', 2) 'wole u człowieka' S, W.
gu~t'er, gu~t'eru(t), pl.: gUśt'er'l}, gu~t'er'etu S, gUśt'eri W 'jaszczur'.
gu~t'erica 'jaszczurka' S, W.
gutfim S, gótf'a W, gutfi~ S, W 'gotuję'; sa g. 'przygotowuję się':
sa gutf'axa, 6l} za si l'egnat 'przygotowywali się, aby się
położyć' S 29.
guvindarin, guvindari pl. 'pasterz krów' S, W.

X
xabar' z'evam 'spostrzegam, poznaję' S, W; póput x.abar n'ema 'pop
leży bez przytomności, nie wie, co się koło niego dzieje' W 70.
xaber' m. 'rozkaz, polecenie' S, W; mu dójdi idin X. da poj na
Janina 'dostał polecenie udania się do Janiny' S.
sa< x-adakósuvarn 'bardzo się uderzani'> S, sa xandakósaX----- sa
udrix mlOgu W.
x.a~ija, xa~ijata,x-a~iji pt.. 'pątnik do Ziemi Św.' S,W.
xaxamiu'duchowny żydowski' S, W.
xaxur' S II axur' S, W, (x)ax.ur'u(t), (x)ax.ur'i} pl. 'stajnia na konie,
. krowy,osly iwoly'(nie na kozy i owce, ef kl1tar') S, W.
xajat', xajat'u(t), xajat'l} pl. 'rodzaj szopy' S, W.
xajda et. ajd~..
.. .>
.
•
xajdi! 'oto!':Xajdi, xajdi pruminaxagudini 'oto, przeminęlylata' S 14.
xajirlija 'zadowolenie, radość' S, W.
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xajlas m., xajlazi pl, 'leń' S, W.
Xak, Xakó(t) 1) 'racja, słuszność', 2) 'zarobek, wynagrodzenie' S, W;
ima~ Xak 'masz rację' S, mu klava~i x.akót nttr'i} u sindu6\j>utu 'wynagrodzenie dawał mu do skrzyneczki' W 82.
Xal, Xaluvi pl. 'zdarzenie, przygoda' S.
Xala! xi:tla! 'gdzietam!, też gadanie], ale!' S 45.
Xalal ado. 'z zadowoleniem, radością, apetytem' S, W; Xalal ti gu
dawam = sas dMa W.
Xalat 'szkapa' (?) S 35.
Xalik, Xalici pl. 'drobne kamyki, szuter' S, W.
Xalis cf. alis S.
Xali~uik, x:Hi~nicj pl. 'skrzynia na ubranie' S, w W niezn.
xali~ti n., x.aliŚta pl. 'kołdra lub inne okrycie z wełny' S, W.
Xalka 'rączka do wyciągania szuflady w komodzie' W, ef. karak'el S.
xalva t 'halwa' S, W.
xamalin, xamali pl. 'tragarz, robotnik' 8, W.
xamut' II (Xaut') 'chomąto na konia' S.
xan m. 'karczma, w której można przenocować' S, W.
sa xandakósuwam cf. sa xadakósuvam.·
sa xap'a, sa xapiŚ 'skrobię się' S, W.
si xapnuvam S, za xapna ID'tra W 'jem (trochę żartobl.)',
Xap':hS, dva xap':hza 'więzień" S: Xap':hS da gu klavati! 'wsadźcie
go do więzienia!'.
xąram ado. 'ze wstrętem, niechętnie, »bis dMa«' S, W.
xaramija, -iji pl. 'złodziej' S, W.
xarbUl' S II xrabUl S, W, xarbUl'u II xrabUl'u, -ul'l,t »t; xrabUl6i} n.
ilem. 'wazonik' S, W.
xari'\, 'Yar~u(t), xar~uvi pi. 'wydatek' S, W.
xardau~: ja (se. baX6ata) pravi X. 'tratuje, depta, przewraca »do
góry nogami-,' S 34.
xar~itisuvam, -isuvaś 'wydaję pieniądze zwl, na koszta pogrzebowe' S, W, ef. mastraf praja,
Xarxór'a, -óriŚ 'chrapię' S, W.
x.arisuwam, -isuwaś 'przebaczam, darowuję': xarisaj mu gu kabat'ut! 'odpuść mu winę!'
cf. baśladisuvam.
xarizma, xarizmi pl. 'dar, podarunek' S, W: i tas xarizma n'ekati]
'miejże i ten dar' S.
xarkam 'gryzę' S,

"V,
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xarkuma, pl.: xarkumi, xarkumit'Ę} 'kocioł, kociołek' S, \/{.
xarovam, -óvaś 'próżnuję, nic nie robię' S.
Xas indeol. 'doskonały, -a, -e, doskonale': Xas purtukal, Xas brMnu...
'doskonała pomarańcza, mąka.. .' S, W.
x,askam, xaska~ 'patrzę': insanu ustana sśs utfórina usta da xaska
na gor'Ę} 'ludzie zostali, patrząc wgórę z otwartemi ustami' S 23.
XM, Xatu(t), xatuvi pl. 'ogier' S, W;
Xatuk xatam ';tu i tam': X. X. b'~ga S, cf. katu katani W.
Xaut' cf. xamut'.
xavan', xavan'u, xavan'Ę} pl. 'moździerz' S, W.
xav'ar', xav'ar'ut 'ikra rybia' W, cf. avjar S.
/.azarll,k 'przygotowanie się, spakowanie się (se. do podróży)': za
stad xazarl1,k W 72.
xazdisuvam, -isuvaś 'wpadam w gniew' S, cf, kazdisuvam.
xazl,r' indeci. 'gotów, -a, -e': i pópitu tam xazl,r' 'popi dosł. byli
gotowi, czekali', pampom xazl,r' b'~~i 'statek był gotów' S.
x'el'ulut 'klamka' W, w S nieen.
,,

Xl<~

cf.

xil'a

,,

le.

'tysiąc' np.

przy podawaniu daty urodzin: jas sa rudiX na
xil'a oktakóśa enininda in'a 'urodziłem się w 1899 r.' S.
xil'ada '1000' S, W; dv/~ xil'adi S, dw'~ xil'ada W '2000'.
XiI'lirka, xiI'lirki pl. 'tysiączka (banknot)' S.
xmka, xiLlkata, XiLlki pl. S, xl,Llka W 'lejek'.
x,iritisuvam 'pozdrawiam': gu xiritisuwa W 79.
xitra m., f., Xitru n. 1) 'roztropny', 2) 'przebiegły' W,w S nieen,
xladna m., f., xladnu n. 'zimny, -a, -e (umiarkowanie)' tylko w znacz.
dodatniem, w przeciwieństwie do: stud'en 'b. zimny', xladnu
m'~stu 'miejsce chłodnawe (w cieniu)', stud'enu m'listu 'miejsce zimne' S, W.
xlOpam, xlopa~ 'dzwonię' S, Wale xlopa mi~kaS, xlopa ml,~ka W
'mysz skrobie' S, W, xlopat ica 'jajka chlu.pią (zepsute)' W.
Xloput', Xluput'O, Xloput'Ę} pl. 'dzwonek' S,. Xlopu~Ę}. n. dem., XlopuĆlinta pl. 'dzwoneczek' S, ef.~a))~raJr W:
xl1,cka, xll,ckata 'czkawka', taj xll,ca 'ma czkawkę' S, ef. klocka W.
xód'a(m), xodi~ 'chodzę', Xodi~t'em = sasnuęlit'Ę} . 'pieszo' S, W,
ef. jajan, pi~ak.
xofa, xofata, pl.: xofufci, xo~cetu 'duchowny turecki' S, W.
x6l'era 'cholera' S, W. .•.•.• ". .....
.
x-ortuma S, W, pl.: xortumi, xortumit'Ę} S, xortuma W 'gruby sznur'..
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xoru, xorutu S, W, pl.: xorunta S, xora W 'taniec', ti igras xoru
'tańczysz' W.
xo~dam, xo~da~ 'idę, chodzę' W: si z' ewa kónizmata si xMda 'zabiera feretron i odchodzi' W.
x':b6ica 'kret' W, et. kratitlra S.
xtnka ef. xinka.
x':brka, xtrkata, pl.: Xtrki, x':brkit'~ 'kabat, bluza' S, w W
nieen.
X':bs: jas tr':b6a sas s' e X':bs 'biegnę z całej siły' S, w W niezn.
xrabUl' ef. xarbUl'.
xrana, xranata, zrani pl. 'pożywienie' S, W.
xran'am S,-a W, xritni~ S, W 'żywię'.
xran'ant, xran'anta, xrim'antu = najadiu 'syty, -a, -e', xran'antu
t'eYa 'utuczone cielę' B, W.xripkam 'skakam' B. W; da xripni nagar'~ 'żeby wyskoczył na
górę' S, xripnax u tran'etu 'skoczyłem w ciernie' W 76.
xrisafika pl, tant. 'rzeczy ze złota, klejnoty' B 28.
Xrisanti nom. propr. W, ef. Risanta S.
Xriso I xrysa 'złoto' W, xrisuxa(s), xrisuxatu 'złotnik, jubiler' S.
xrist'anin, xrist'ani pl. 'chrześcijanin' S, W.
Xrist6s l) 'Boże Narodzenie', 2) 'Ohrystus' S, W.
xrl:.ckam B, W II xr':bskam W 'gryzę': da gu xrlcna W; si xrtsna
jn~ik'ut 'ugryzła się w język' W.
i:t"t, X"t"tu, X"t"tuvi pl. 'chart (pies)' S, W W niezn.
xubaf II xuvaf II (ńbaf), xubava, xubavu 'dobry, -a, -e, ładny, -a, -e';
uaxa~da idin daskał Xubaf'znajduje dobrego nauczyciela', tósi
poxuvaf zanaja6ija 'ten jest lepszy rzemieślnik', xubaf stanax
'poprawiło mi się (na zdrowiu)'; xubavu II xubav'~ II xuvav'~
adv. 'dobrze, ładnie' S, W; da sa naM~ poxubav'~ zanajat.'
'abym się lepiej wyuczył rzemiosła' S.
xubavina B, xubavina W 'dobroć, piękność'.
xuma, xumata, xumi pl. 'ił' B, W.
xurda, xurdi pl, 'kawałki materji, szmatki, któremi się wypełnia
. poduszkę' S, w W niezn.
xurka, xurkata 'przęślica' W, ef. furka B.
xurna ef. furna.
xu~M m., xu~M'~ pl. 'kompot ze śliwek' S, W.
xuvaf ef. xubaL
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l 'spójnik: i' S, W.
i 'czy, albo' S, W; i siga za stani murabe i ut gudina 'albo teraz będzie wojna, albo za rok' W,
iti.
ibanda
jabanda,
sa ibat 3. pl. S, da si ib'emi 1. pl. W 78 'o akcie płciowym
u człowieka'.
ice, icetu, ica pl. 'jaje' S, W.
iil II xiii 'zupełnie uic, wcale nie' S, W; iil mi utivaEi 'weale nie
chodź', tój mu/.abet'u xiii gu ni skopsa 'on zupełnie nie przerwał rozmowy' S.
iilumen', -en'u, -en'ę, pl. S, ilumell' etc. W 'jęczmień',
idam, idiEi 'idę' S, W.
idamfiza 'więzień skazany na dożywotnie więzienie' S 42.
id'anajsti W, idinajsi S '11'.
Idekuf 'klin w jarzmie' W 65.
ideni n. 'jedzenie' W,
[adini S.
idi pl. 'gatunki, rodzaje': apó ola ta idi 'wszystkich gatunków,
każdego rodzaju' S 28.
idija, idijata 'mniemanie ogólne, opinja' S.
idin, idna II ina, idnó II ino S, W 1) 'jeden, -a, -o', idnó S, ino W
'jeden (przy liczeniu)', 2) 'jakiś, pewien, -a, -o': si razbul ax
idna bólka 'zapadłem na jakąś chorobę' S.
id'upka
ig'upka,
rrazmata pl. 'materja na ubrania', i. mitaksuta 'materja jedwabna' S 28.
ifk'e, ifk'etu, lik'anta pl. S: na t'eb'ę, da ti gu zvam ifk'etu S 50.
ifkirija 'sposobność, okazja': ifkirijata 'samas si dójdi 'sposobność
sama się nadarzyła' S.
ifkolija 'ułatwienie, wygoda' S, W.
*igidikisuvam: za gu igidikisa,m 'zemszczę się na nim' S, W.
igla, iglata S, W, pl.: igli, iglit'ę, S, igl1,t'ę, W 'igła'.
igrailka 'zabawka' S, W.
igrajam S, igra W, igraEiS, W 'bawię się, gram w coś': drugitu
malki igrajaxa na sukaku 'inne dzieci bawiły. się na ulicy',
igrajmi kumar' 'grajmy w karty' S; igraj xoru 'tallczy' W,
igrane n. 'zabawa, gra' S, W.
igumin, iguminu 'przeor klasztoru' S.
ig'upka, ig'upkipl. S, id'upka W 'cyganka'.
ijam
imam.

er

er

er

er
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ikatumira pl. 'miljony' S, W.
ikim~ija 'lekarz' S, W.
ikis, ikiz' Ij; pl. 'bliźniaki'.
ikli~a~tika 'gazeta kościelna' S.
ikópidu 'parcela pod budynek' S.
iksi II iksi 'czy, czy też, gdyby też': na man'~ata mi sa sm'lt~ iksi
na m'en'§; mi sa sm'lt~ 'czy śmiejesz się z jedzenia. czy też
ze mnie' S 18, ni znajat, iks! da znajat. .. 'nie wiedzą, ale
gdyby wiedzieli...' S 24.
ilam = tr'abuva: ilam jas za dójda 'muszę przyjść', llam prlkas
iśtam da mi ka~i~ 'chcę koniecznie, żebyś mi opowiedział
bajkę' S, w W en,
ilefanda, ilefandi pl. 'SI011' S, W.
ilejk', ilejku S, ilek W, pl.: ilejk'~ S, ileci W, 'kamizelka'.
ilifterija 'wolność, swoboda' S, W.
ilikija 'wiek, rocznik poborowy' S 3.
ilin, iliuu, ilin'\!- pl. S, ilen W 'wymię', er. w1>m'§; W.
ilk'as 'wiosna' S, wyrażenie en. nieue., er. ani~i W.
ilmek', ilmek'u 'sznur, lina, zwl. skręcona na pętlę' S,W.
ima 'jest, istnieje, il y a, es gibt' S,W;pujno vr'ltm'§; ima~i ...
stały początek opowieści: 'pewnego razu byl(o)...' S, W; ~tu
ima~i da imMi 'ile tylko było' S, ima d1,~, sn/ak 'pada deszcz,
śnieg' S, W.
im'ę, im'atu, im'ęnta pl. 'imię, nazwisko' S, W.
imam, imaś S, W II ijam W 'mam, posiadam'; jas mlógu zór imam
'b. mi ciężko', imam idin zór 'mam zmartwienie' S, imam da
tr1,gna 'trzeba mi wyruszyć' S.
imani, imanitu 'majątek' S.
imerulój, imerulója pl. S, imerulóg'u W 'kalendarz'.
imi~, imi~§; pl. 1) 'owoc', 2) 'drzewo owocowe' W, et. fidan'.
imuśak 'skromny, -a, -e' S, w W niezn.
ina II ino 'raz (przy liczeniu)': ina, dv'a, tri 'raz, dwa, trzy!' S.
in'a '9' uż. tylko przy datach S.
inaćija 'uparciuch' S, W; tus malku ij mlógu inaćija 'z tego
dziecka wielki uparciuch' W.
inak 'inaczej' S, W.
inat' S, inat W 'upór'.
indize, indiz'anta 'łokieć (miara)' S, W.
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II in~ik',

in~ik'u(t), pi.: in~ici, ~icitu 'język (przenośnie l

me

przen.),
, mowa': na~ in~ik 'nasza mowa, gwara' S.
Ingilisi I Angli 'Anglicy' S.
ingm' ado. 'nadól' S, W.
inM 'raz, pewnego razu' S.
insan' II insan'ludzie, naród' S, W; tam d'e fl'axatOs insan'u 'tam,
gdzie weszli ci ludzie', ~i~kiju insan psunisuvaxa 'wszyscy
ludzie robili zakupy' S.
iparxija 'prowincja' S 60.
ipidis 'ponieważ' S.
ipimena: t'a ipimena... 'ona powiedziawszy.. .' S 30.
ipirenin, ipireti pl. 'sługa' S, ef. izmik'arin.
ipsik' m. 'tlum, zgromadzeni ludzie' S.
ipurgó, ipurgitu pl. 'minister' S, W.
irimbica, irimbici pl., irimbićka dem: 'jarząbek' S, W.
irind'e, irind'etu, irind/anta pl. 'tarelko' S, W.
irindisam, -isa~ 'trę na tarle' S, W.
irlija 'tubylec' W, ef. erlija S.
irmak' 'tarty chleb lub bulka' S, w W nieen,
isap', isap'u 'rachunek' S, W; fati da mu bir'e .isap'a 'zaczęła mu
prowadzić rachunki' W 72.
isfar'am, isfar'a~ ale za ja sfar'a, jas gu sfar'am (se. pikmes) 'gotuję, przewarzam' S, cf. war'a W.
isxarkuva sc. ku~!} 'pies gryzie' S.
isxr~ ef.· sXr-.
isirin, isirinut, isiri pl. 'niewolnik' S, W.
iekaden, -ena, -enu S, kad'en etc. W 'zadymiony, -a, -e'.
iskra, iskrata, pl.: iskri, iskrit'!} S, iskra W 'iskra'.
iskrivam,-iva~ ale jas gu skrivam, ti ja skriwa~ 'kryję, chowam; S, W.
iskulasuvam S,. skolasuvam W 1) 'mam wolne· (se. od szkoly)',
2) .'jestem bez roboty, mam. czas wolny'.
(i)sl'avam, -ava~ S, izl'avam S, W 'wychodzę, wysiadam': i sl'ava
toj ut duma 'wychodzi z domu' S, d'e za sl'azi tas< rabuta
'jak się to skończy' S.
ismam- ef. smam'uvam.
isnaf, isnaf'u '€7ra'Y'YeApuT{Uc;' S.
ispand'ówam II spand' owalll.,/.~ą ispand'a 'wypędzam' Vi:.. tós ~u
w'ńk tr'abuwa da gu spandimi utuka 'trzeba stąd : wygnać
tego człowieka", w S niezn., ef. izgón/uvam S.
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jelita z zabitego zwierzęcia' też 'zabijam,
morduję': da gu (sc. d'M'l}) najda ispastrinu S 17.
isp'ekuvam, -ekuvaś 'wypiekam' S: sa isp'ekuva xuvav'l}; da
gu ispiće.
isp'enuvam S ale gu sp'enuwam W 'pętam (zwl. konia)'.
(sa ispiva) II sa spiva 'wypija się'; i ja spiva (sc. rakija) 'wypija
(sc. wódkę)', ~urbet'u ispijna pak 'napój znów wypity' S.
iepórkuvam, -órkuvaś 'morduję' S, cf. pórnuwam W.
ispnssnuva S, spr-ssnuwa W (sc. kón'u) 'wybiega, ucieka (koń)'.
istinuvam B, st'l,nuwam W 'ziębnę', istinuva 'ziębnie, chłodnie",
aor.: istinax S, st'l,nax W.
Isus 'Jezus' S, W.
i~kitija S, a~kitija W 'pustelnik'.•~·
i~taX' m. 'gniew', i~taxlija 'złośnik' B, W.
i~ta(m), i~ti~ 'chcę' S, W; ni~tam 'nie' chcę' S, i~ti #npers. 'potrzeba': i~ti idin da ~aska 6iziji 'trzeba jednego, żeby robił
brózdy' B5, i~ti~i da umr'e 'miał umrzeć' B 49.
Italija, Italiji 'Włochy, Włosi' B.
iti 'albo': iti s'lt za stani murabe, Hi ut gudina 'albo teraz będzie
wojna, albo na przyszły rok', i ~tu za rudi: iti moma, iti
d'M'l}... 'i co powije, czy to córeczkę, czy to synka...' B, cf. i.
ivduvee, ivduvecu, ivduvec'ą pl. 'wdowiec', ivduvica 'wdowa' B~
cf. awduweo W.
izba, izbata, izbi pl. = p'l,nt' ut zim'ata udól 'podziemne przejście,
loch' B, 'piwnica' W, cf. budrum.
izbiran, -ana, -anu 'zebrany, -a, -e' B, et. subiran W.
izb·r'kuvam, -b·r·kuva~ S, zb·r'kuwam W 'mieszam, wymieszuję'.
izd'l,xam S, zd'l,xam, zdt,xa~ W 'wzdycham'.
izdujóvani n. 'dojenie' S, et. c·r·kani W.
ieg'asuvam, -asuvaś S, zjasuwam W 'ważę'.
izg'e: sas izg'e '/-le xapa' W.
izgón'uvam, -ón'uvaś 'wypędzam', gi zgón'uva 'wypędza ich', gu
zgoni d'ltt'l}tu 'wypędził syna' B, cf. ispand'ówam W.
(i)zgur'ltvam 'spalam', (za) zgor'l}, za zguri~ 'spalę' B.
za izida, za izid'e~ 'zjem' B, W.
izil'epsuvam B, izul'epsuwam W 'zazdroszczę'; m±'~tixata izil'epsuva~i na d'ulberliku... 'macocha zazdrościła piękności...' S..
izin B II izin S, W 'pozwolenie'; da mi dad'e~ izin! 'pozwól mi!' W,

ispastr'uvam

'wyjmuję
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bt"kaxa izin za da si dójdat u Elada 'prosili o pozwolenie
na powrót do Grecji' S.
izingija S, ~iLlgija W 'strzemię'; st/spnuva na iziLlgijata 'kładzie
nogę w strzemię' S.
izjavam 'zjadam' S.
izl'avam S II zl'awam S, W 'wychodzę'.
izmet/, izmet/u 'robota' S, w W en, nieue.; imam mr-sva izmet'
'jestem trochę zajęty' S.
izmik'arin, izmik'arinu/t) 'służący', izmik'arka 'służąca' S, W, et.
ipiretin.
izul'epsuwam et. izil' epsuvam.
(i)zvMdam, -aida§ 'wydobywam, wyprowadzam' S, W; gu zvaidam
ut vógnu 'zdejmuję (se. kocioł) z nad ogniska' S, gu zvaidam l'abu ut pi§ta 'wyjmuję chleb z pieca' S, zwaMam kórin't} 'karczuję' W, cf'. kórin'am S, si izvaidam l'śbu S, si
gu zwaidam I'abut W 'zarabiam na chleb', m't} izvadi ut
nos durba~ija 'odebrała mię od tego majstra' S, na m'en'i}
ukótu mi gu zvaj 'wybił mi oko' S, izvadin kaji§ 'odpięty
pas' S, izvadin S, swadin W kokał 'wyjęta kość', izvMda
m'i} S, m't} zwaida W 'mam rozwolnienie', izvaidani n. 'rozwolnienie' S, m'i} ni zwMda 'mam zatwardzenie' W, ef. kap§.
izvrśśtam S, zwraśtam W 'padam na ziemię', w W tylko o zwierzętach: zwrMta kón'ut, duw'akut paida.

.J
ja 'tak! tak jest!', 2) 'oto' S, W; jatigu idi car'u 'oto idzie król',
ja za mójta móma junak 'to junak dla mojej córki', ja kak
stana 'oto, jak się stało' S.
jaba, jabata 'deska pokryta krzemieniem jako przyrząd przy młóceniu' W.
.....
jabanda] (ibanda) 'zagranica' W, et. k§initja S, jaban~ija 'cudzo>
.••. >
••.
ziemiec' S, W. . ..•. . . "
jablaka II (ablaka,), jablakata, l)I.:jal:>laki S,japlaHt'i} W l) 'jaBłOń',
2) 'jabłko': jablaka sas jablaki tuvarina 'jabłOllobciążona
jabłkami' S.
jadini, jadin'etu 'jedzenie' S, et.id'eni W.
jagn't}, pl.: jagn'a~ta., ja~~'antata, dem.:jtgnidt}, jagnidanta'jagnię' S, W.
••. ..•.. . .
... ....
.•.•.
jaxnuvam, jaxnuva§ np. kón'urt) 'siadam na konia' S, W; jaxnaxa
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na pampóru 'siedli na okręt', jaxnaxmi na trenutu 'wsiedliśmy do pociągu', jaxnaxmi na idin fajton 'wsiedliśmy do
powozu', jaxnuva na ina varka 'wsiada do łódki' S.
jajan 'pieszo' S, w W zn., cf. pi~ak, xód'a(m).
., k , p., k a, Ja
., k u 1)"1
' 2)' twar d y, -a, -e' S,I'I':
,rT
'
Ja
SI ny, -a, -e,
zeh,}zu
jakuj 'żelazo jest twarde' S.
jaka, jaki pl. 'kołnierż" S, W; na jakata = na wisoku m'astu 'na
miejscu podwyższonem, stromem' Vil.
jaku~ 'dogóry, podgórę' S, W.
jala I (jela) 'dalej! naprzód!' S, W; jaja da pómi doł 'dalej!
chodźmy nadół' S.
jalanNa 'kłamcuoh' S, W.
jam S, W, jad'e~ S, id'e~ W 'jem', jadi~t'em 'jedząc' S.
jama, jamata, jami pl. 'jama, dół' S, W.
jaman 'prędko' S: jaman, jaman mu prav'at idin brak 'sprawiają
mu jak naj prędzej wesele'.
jar S, W, jaro S, jarut W, jaruvi pl. S, W - na ino grr.mnó,
tumanta sa vili jar 'wiszące urwisko w parowie': aku sa urve
nos jar za padni za n'll, zmaćlra 'jak się urwie to urwisko,
spadnie i nas zgniecie' S.
jar'ę" jar'ę,nta pl. W, jar6ę" jar6anta S 'koźlę, koźlątko'.
jarma = 6umen'u gu melat endru 'grubo zmielony jęczmień" S, W.
jas II (jaska) 'ja, ego' S, W.
jasak 'nie wolno! zabronione!' S, W; jasaki ut tós p1:,nt' = nema
da pruminóś 'nie wolno (iść) tą drogą', jasaki da pM na
luzetu 'nie wolno wejść do winnicy' S.
jaska cf. jas.
jasla, . jaslata, pl.: jasli, jaslit' ę, S, jasil' m., jasili pl. W 'jaśla, rodzaj żłobu'.
jasl'sk II azl':bk m., jaslsoi pl. 'drewniany, duży taras? W, cf. pulata S.
jasna m., f., jasnu n. 'pogodny, jasny, -a, -e' S, W; jasna glas,
jasnu wr'll,m'ę" jasnu nibetu S, W.
jatak, jataku, jataei pl. 'materac' S, W.
jańrt m. 'jogurt' S, \''1.
jaurćija ef. jurćija,
jazsk! 'hańba], niestety!, szkoda!' S, W; jazi.k b'll, na vas 'hańba
wam!' S.
jeftin, jeItina, jeftiml 'tani, -a, -e', jeftinu ado. 'tanio' S, W.·
jela cf, jala.
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jelin S II elin S, W, jólinu, pl.: elin'~ S, elini W 'jeleń'.
jendra m., f., jendru n. S, endra m., f., endru n. W 'tęgi'; jendru
braśnu 'mąka grubo mielona' S, endra fasńl' 'duży groch' W.
jeni~ S, eni~ W 'zastrzyk lekarski'.
jentrava S, entrawa W, jentravata S, pl.: jentravi S, entrawl,t'~
.. W 'żona brata'.
je~ II e~ S, e~j, e~ujut W, pl.: e&uvi S, e~uwi, e~uwetu W 'jeż'.
sa jid'em, sa jid' e~, sa razjadix aor. 'gniewam się' S, razid'en,
jasa imam razid'enu 'zezłościłem się' W.
jók! 'nie!' g, W; jók jas za ja v'enam, jók ti za ja v'Emi~ S 19.
[organ' W, 'organ 11 jurgan/, jurgan'u.. jurgan'~ pl. g 'kołdra'.
jul'us 'lipiec' S, W; na jul'us 'w lipcu' g.
jun'~, jun'anta pl. 'trzechletnie cielę' g, W.
junak, junaku(t), junaoi pl. 1) 'młodzieniec, kawaler', 2) 'bohater,
junak' S, W.
jur&ja g, jaur&ja W 'mleczarz'.
jurgan' ef. jorgan'.
K

kaba indeol. 'gruby, -a, -e', k. kniga 'gruby papier', k.. ~uw'lik
'gruby człowiek' W.
kaba~ka 'rodzaj tykwy, z której robi się naczynia' W, wg niezn.
kabadejija g, kabadaj W 'odważny, zuch'.
kabak m. 'kaczan kukurydzy' g, ef. kubalśćka, kubśk, kukumara.
kabak koza 'koza bez rogów' g, W.
kablit' g, kabaat W 'występek, wina', kabatlija 'winny' W; bis
kablit' 'niewinny, bez winy' S, mu gu baśladisuvam lrabat/u
'przebaczam mu winę' S.
kabran, kabrśnę pl. 'miara z drzewa na mąkę, objętości 11/2 oki'
W, w. S en, nieus;
kacara kosmi 'kręcone włosy' g, W.
kaci bOlka(ta) 'choroba przenosi się (na kogoś drugiego)' g, dirata gor'~ sa kaci 'ślad pnie się wgórę' S 22.
ka~amak, -aoi pl. 'mamaJ:yga' g, W.
kad'e? 'gdzie, dokąd ?' W: kad'e xoMa~? 'gdzie idziesz?', cf.d'e,
kand'a, kandi, kandu.
kad' enete. cf, iskad'en.
kad'ena. 'łańcuszek na, szyję z ozdobnemi monetami' g, W.
kadife, kadif'linta pl. 'aksamit' g, W.
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kad±'r adiect, 'potrafiący, umiejący coś zrobić, gotów na ...' S, W.
kadru S, W, pl.: kadra S, kadra W 'fotografja', cf. fotugraf&ja.
kafe, kaf'/tUta pl., kafenci dem. 'kawa', kafine 'kawiarnia' W, cf.
kajve S.
kafes S, W, pl.: kafes'i} S, kafezi W 'klatka'.
kafi~ik, -ici pl. 'metalowe naczyńko z długą rączką do gotowania kawy' W, ef. fuzve S.
kaja 'skała' S, w W nierm.
kajdisuvam, -isuvaś 'śmiem, odważam się, posuwam się aż do...' S, W.
kajik, -iku(t), -ioi pl. 'żaglowiec' S, W.
kaji~, -ji~u(t), -ji~i} pl, 'rzemień, pasek' S, W.
kajment, -enta, -entu ] ka(j)meniju, kamenata, karnenutu S, kamćnajut, kamenata, karnenutu W 'biedny, nieszczęśliwy, -a, -e'.
kajmet drava 'wiele drzewa', k. p±'nt'lj; 'wiele razy' S, kajmetilu,
-ilutu 'wielka ilość czegoś' W.
kajmó n. 'strapienie, nieszczęście' S.
kejsa, pl.: kajsi S, kajs±' W 'rzemyk spinający »carvul'lj;« tj. opanki'
S, W.
kajve, kajv'!1nta pl., kajv'enci dem. 'kawa' S, cf. kafe W.
kak 1) 'jak?', kak si 'jak się masz?' S, W; tój sa ~udi~i, kak da
mu gi v'eni ~i~kit'i} pari 'zastanawiał się, jakby mu zabrać
wszystkie pieniądze' S, kazuvMi... kak ja .zgur'!1 k1~tata
'opowiadał ... jak spalił dom' S, 2) 'tak, jak' S, W: i car'u,
kak mu r' e~i babi~kata, gu stóri 'i król zrobił tak, jak mu
powiedziała babina' S, sa pukaśba ... kak si utlvaśi s'e 'wspina
się tak, ... jak dotychczas chodził' S, 3) 'gdy, skoro' S, W:
kak bitisaxa rabutit'lj; 'gdy skończyli roboty' S, kak fl'azi
u udajate, mu t/ekna za nos ~uv'ak 'gdy wszedł do pokoju,
przyszedł mu na myśl ten człowiek' S.
kaka~ka f. 'odchody, zwł, dziecka' S, ef. gumno W.
kaksij 'zupełnie, bardzo' S, W; gu sxarkaxa kaksij 'całego poszarpały' S.
kał, kalórt), kaluvi pl. 'kałuża, błoto' (wyraz »blato«niezn.) S, W.
kalaj = ~u kalajdisuwat ~en~eri, baHri 'pobiełka na miedzianych
naczyniach' S, W.
kalam, kalam'u, kalam'lj; pl. 1) 'goleń', na kalam'u 'na goleni', 2)
'rurka trzcinowa na nici, którą wkłada się na »vrit/enu-' S, W.
kalamisam 'nawijam na trzcinowe cewki nici przy· zakładaniu
osnowy' S, W.
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kalamóta 'trzcina' S, 'W.
kalend'eta 'podwiązka' S, W.
, kalĆ'bk, kalĆ'bku, kalĆ'bci pl. 'rzęsa kłosa'
kałdar'sm, -'bm'\} pl. 'chodnik, trotoar, bruk miejski' S, W.
kalesuvam, -esuvaś 'zapraszam, wzywam' S, W; m'\} kalesa na
ask'er'u 'powołano mię do wojska' B 1.
kałimana 'matka chrzestna' S, W.
kalimanka 1) 'córka chrzestna' S, \V, 2) 'biedronka' W.
kalimera! 'dzieli dobry!' S, W, ef. dóbruutru,
kalimerisuvam, -isuvaś 'pozdrawiam, mówię »dzień dobry« S, W.
kaliniyta! 'dobranoc!' S, W.
kalitaćę, kalitaćanta pl. S, kalitatl\}, kalitatlanta pl. W 'chrześniak'

B, W.
kalitata, kalitatata, pl.: kalitatufei, kalitatufcćtu 1) 'ojciec chrzestny',
2) 'kum przy ślubie' S, W.
kaln'em, -e~ S, k'bln'a, kaln'e~ W 'klnę'.
kalosurlsuvam 'pozdrawiam' B: gu kalosurlsarya) B 35.
kaltĆka, -'bĆkata 'szabla' S.
kal-sp, -'bp'u, -'bP'1} pl, 'kawałek mydła, zwL domowego wyrobu' S,
k. ut plixuvi 'drewniana forma do wygniatania cegieł', też
'forma na mydło' W.
kalpak, -aku, -aci pl, 1) 'kołpak z papieru, który noszą »rn'erufci«
w czasie karnawału', 2) 'grzebień koguci' B, cf. gr'ebin' W.
kaltak, -aku, -aci 'siodło skórzane' B, W.
kalńg'er Ilkaluj\}r B, kałujer W, -ug'er'\} pl. 'mnich'.
kama nó~ nó~ udv'a strani ~tu siĆe 'nóż z podwójnem ostrzem' B,W.
kamara, -arate, 'daszek nad studnią' S.
kambana, -anata, -ani pl. 'dzwon' B, W.
kambttr indcel. 'garbaty, zgarbiony, ,-a, -e' S, VI[.
kambura 'garb', farli .kambura '. sa kamburesuvam 'staję się garba~y' S, W" ef.gr'ba, raxit'.
kamila, -iIata 'wielbłąd' S, W.
kamin', ~amin'~" kamin/ I} pl.,'kalUieli' S,.W.
kinninĆl}n. 1) 'kamyczek', 2) 'oczko w pierścionku' S.
kampina, -inata 'krzak' S, W, też 'czernica' W.
kamśik, -iku, -ici pl. 'bat' S",W.
kanap, -ap'u,-ap'\} pl., k~nap,Ć\} de11Z.'szn~rek'S,
kanat', -at'u,-ati pl. 'okiennica' S, w W en. nieuż., cf.kapajk'.
kanata •dzbanek' S, W.

W'.
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kand'a? 'gdzie, dokąd?', k. utivaś? 'gdzie idziesz P' S, et kad'e W.
kandar m., -ar'lif pl. 'waga do mierzenia zboża' S, W; bis kandar
np. gr'IJ.xuvi 'bez miary np. grzechy' S.
kandi t'eb'lif 'w twoją stronę' W 79, et kad'e.
kandila, -ili pl. 'ogarek' S, W; k. na sfita Bugurdica S.
kandisuvam, -isuvaś 'zadowalam, godzę się' S.
kandu? 'gdzie, dokąd?', k. za pójmi s'IJ. 'gdzie teraz pójdziemy?',
k. i~ti gu vrati 'kręci go (se. ster), jak chce' S, w W niezn.,
cf, kad'e,
kandugud'lif 'gdzieś, gdziekolwiek, gdziebądź' S.
kan'ela 'cynamon' S, W.
kani: gu kani 'prosi go' S 31.
,
kanon m. S, kanona f. W 'pokuta przy spowiedzi'.
kapa, kapata 'czapka bez daszka' S, W.
kapajk', kapajk'u S, -aci pl. W 1) 'wieko', 2) 'pokrywka' S, W,
3) 'okiennica' W, cf. kanat' S, 4) 'pancerz żółwia' S, W, 5)
'strup na ranie' W.
kapan, -ani pl. 'paść na myszy' W, et paxida.
kapari rubi = v'etki, ras~eknanti 'podarte szaty' S.
kapela, -elata, -eli pl. 'kapelusz, czapka' S, W.
kapi vóda 'woda kapie' S, da kśpni mr-sva l'ak~i S 37.
kapistra t 'rodzaj kagańca ze sznurów na pysk osła lub konia' S, W.
kapitanin, -ani II -an'lif pl. 1) 'dowódca »komitów-", 2) 'kapitan
okrętu' S, W.
kapka, kapkata, kapki pl, 1) 'kropla', k. ut d1,~ 'kropla deszczu'
S, W,kapka pu kapka c'al g'ol stanuva 'kropla do kropli,
a powstanie cale jezioro' S, 2) 'plama', k. ut varo(t) 'plama
z wapna' S, W.
kap~ indeol. 'obstrukcja, zatwardzenie': ima k. S, et izvaśda,
zórt W.
kapu~ m., kapM\)- pl. 'pasorzyt koński' S, W.
Karada 'Turcja' S.
karak'el m. 'rączka do wyciągania szuflady w komodzie' S, ef.
Xalka W.
karalija, -ijata = uslan'entu grózdi prin da ugr'śji sl1,nci 'winogrona b. zimne, pokryte szronem', k. vóda 'woda b. zimna'
S, w W niezn.
karam kón'u 'jadę konno' S, W; karat, karat, z' eXa mlógu p1,nt'
'jadą, jadą, ujechali wiele drogi' S 23, kara~i ~i~ka d'ćn' 'szla
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cały dzień' S 24, si karaxmi dravuśki 'zwoziliśmy drzewo' S,~ivi

nit'l} gi karam i ina kniga karam 'pędzę bydło i niosę list' S 17.
sa karani, sa kara~ 'kłócę się' S, W.
karamarsku kafe 'kawa pomieszana z palonym jęczmieniem, ży
tem lub pszenicą' (żartobliwie od wsi: Karamaru) W, cf,
magarMku kajve S.
karanifil m. W, karufil, karufll'ę pl. B 'goździk (kwiat)' W.
.karar 'polecenie, rozkaz' S.
karegla, -eglata 'stołek' W, ef. skómin S.
karfica, -lcata 'szpilka' B, W.·
karlM, -Mu, -a~1} pl. B, Hrli~, Hrli~1} pl. W. 'pasorzyt koński lub
krowi'.
kar-sk, -1,ci pl. 'grządka w ogrodzie' S, W.
karpa, karpata, karpi pl. 'skala' S, W.
kar~i 'vis-a-vis' W: k. gl'enda.
kartM, -alu, -al'l} pl. 'sęp' S,W: kartalu jid'e usl'eknanti ~ivini
'sęp żywi się padliną' B.
karufil ef. karamfil.
karńl', -ul'u, -ul'l} pl. 'szpulka na nici' S, W; karułka S, W II karaul W 'szpulka w warsztacie tkackim', ćf. Marinovs str. 105,
rys. 97.
kasaba, -ata, pl.: kasabi B, kasałrs W 'miasto'.
kasapin, -api pl. 'rzeźnik' S, W; kaeśpsk'[u nM 'nóż rzeźniczy' S.
kasmet II -et' 'szczęście, los, przeznaczenie' S, W; k. XiĆ· mi ni
utdvaśi 'nic mi się nie szczęściło' S.
kasnak, -aku, Maci pl. 1) 'gruba. obręcz u dołu beczki', 2) 'lub
w sicie (drewniana część sita)', 3) 'luk' S, W, 4) i na t1,mpanut kasnak 'część bębna, na której rozpięta jest błona' W.
.kastru n. 'twierdza' B.
ka~k'eta 'kaszkiet' S, W.
sa kMl'am, sa ka~li~ 'kaszlę' B, W.
ka~lica 'kaszel' B, W.
ka~turka. 'domeczek' B, ef. H~ta.
kat, kadó(t), kśduvi pl. 'dym' B, W.
kat' f., kata rods., kat'l} pl. S, dw'll. kad'~ W 'kadź'
kat, pl.: katuvi, katuvetu l).'piętro' B, ef. partiment, patuma,
tabaka, 2) 'raz': dva kata pari dipMitu 'podwójnie (dwa razy)
pieniędzy. jako depozyt' S, 3) 'zwójplótna'W";
kata: kata d/en' 'codziennie', kata sabalin 'każdego. poranku', kata
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gudina. 'co roku' S, ,W, kata sto gudini 'co sto lat' S,kata
v'eiler 'co noc' S, W; kata l:Hhls 'przez pomyłkę' W 77.
kataferuvam, -eruvaś 'sprawiam, dokonywam" doprowadzam do
czegoś' S, W; tó mó~i da katafera zada utfóri pórtata?'któ
potrafi otworzyć bramę?', mógam da ja kataferara tas rabuta?
'czy mogę tego dokonać?' S.
kataśkinósuvam, . -ósuvaś 'obozuję' S, ,V.
. sa katataksuvam .ask'er = o~dam vejki ask'er 'idę do wojska' S, W.
katava 'zgóry', anava katava 'zgóry na dół, tu i tam' S 2.
katergisuvam, .-isuva~ 'znoszę, usuwam'; gi katergisaxa pasuntata
'zniesiono paszporty' S 2.
katirinnadMa S, + katirinkinu bili W 'mięta', ef. m'enta,
katmadóx' S, katnaduf, -uf'fJ, pl. W 'okienko w suficie'.
katox;-óx'Jl, -ÓX'fJ, pl. S,katój, -ójfJ, pl. W 'komora'.
katran', -an'u 'smoła, smar na osi wozu' S,W.
katu 'jak': d'at'~tu pak utiva, katu prsvn'ju v'eiler 'młodzieniec
znów idzie, jak pierwszej ńocy' S 21. .
katu katani 'tu i tam' W, cf, XatUk xatamS.
kauul m. 'zakład o coś', prajmi k. 'załóżmy się' S 42, sa ni fa~ta
kasulu 'nie stoi zakład' S 54.
kavśzin, -azinu 'odźwierny, dozorca' S.
kazalka, -alkata, -alki pl. 'łodyga kukurydzy' S, ef. bastar-sk vir.
kazan', -an'u, -an'~ pl., kazanilfJ" -anilanta dem. 'kocioł (większy
niż: xarkuma)' S, W.
kazandisuvam, -isuvaś 'zdobywam, wygrywam' S; ja kazandlsa
~iilkata zem'a 'zdobył całą ziemię', mu i kazandisaxa ~iilkit'~
pari na d'IJ,t'~tu 'wygrały od chłopca wszystkie pieniądze' S 9.
kazdisuvam 'wpadam w gniew' S; kazdisa car'u S 34, ef.xazdisuvam.
kazuvam, kazuva~ 1) 'mówię, (o)powiadam', kazuvśni 'opowiadanie, gadanie' S, W; n'lJ,ji za kazuvani 'nie da się opowiedzieć', S, 2) 'pokazuję' S; mu ja 'kaza (se. fótugrafijata) 'pokazał mu fotografję' S 10, sa kazuvam 'zgłaszam się, podaję
się za' S, n'am sa kaza 'podał się za uiemego' S 29; zaka~a(m) 'powiem' S, W.
k'eaja, k'eaji pl: S, kixaja,kixajitu pl. 'baca',
k'ef: dojx na k'M 'wesoło mi, mam ochotę' W 69; k'ejf'u S,
.
k'ef'ut W 'zadowolony'.
k'elemó n., k'elem'anta 'ściernisko' S, ef. an'Ls vV.
;'!
,;
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m.,

-er'lj> pl. 1) 'żelazo kabłąkowate Iączące pług z grządziełem' S, W, 2) 'kieszeń w pasie' W.
k'epillj>, k'epilanta pl; 'chochelka' S, cf. lanfica.
k'eramida 'dachówka' S, W.
k'erasuvam, -asuvaś 'częstuję gości (podając tacę z konfiturą,
kawą etc.)' S, W.
k'erata 1) 'przekleństwo w rodzaju »psiakrewe', 2) o człowieku:
'szelma, nicpoń' S, W.
k'erija cf, kirija,
k'ervan-karan 'gwiazda, która pojawia SIę w godzinę po zachodzie słońca' S, w W niezn.
k'esafija 'zbój, bandyta' S.
kfailka, kfailkata, kfa<lki pl. 1) 'kwoka', 2) 'konstelacja gwiazd' S, W.
kfas, kfasó(t), kfasuvi pl. 'ciasto przeznaczone na zakwaszanie
chleba', cf, pótkfas S, W.
kfas'am, kfasi~ 'moczę' S, w W nieen.
kifka, kifkata S,· kiXka W 'kichnięcie'.
sa kifkam S, jas kixkam W 'kicham'.
kixaja cf, k'eaja.
. kiXka, kixkam cf, kifka, kifkam.
kiler, -eru, -er'lj> pl. S, kilar W 'komora, spiżarka'.
kilim, -im'u, -im'ę pl. 'kilim' S, cf': vilenica W.
kiman'e n. 'gra na skrzypcach', kimanija 'skrzypce',kimanifija
'skrzypek', kimanisuvam 'gram na skrzypcach' S.
klm'anu, kim'ęnótu, kim'lj>n'~nta pl. S, kimnu, kimna pl. W
'kminek'.
kimisi 'niektórzy' S 23.
kimnu et. ldm/ęnu,
kindisuvam, -isuvaś 'haftuję' S, W.
kinót'tate 'gmina' S 39.
kirija II (k'erija) 1) 'nauczycielka' (częstsze niż: daskala), 2) 'żona
(mówiąc o czyjejś żonie)', 3) 'pani (wogóle)' S, W.
kirjos 'pan' W,ef. afindikó.
kisal, kisala, kisalu S, Hsalu n.W 'kwaśny, -a, -e', kisalu S, Hsalu
W ml'aku 'kwaśne mleko'.
kitka, kitkata, kitki S, Htka W 'kwiat'; ima~ kitki? 'czy masz
perjod?' S.
kivernisam; -isa~ .rządzę' S, W.
klada cf. klśvam.
k'emer'
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klil,jl}nc, klajl}ncu, klajl}nc'l} pl. 'studnia' S, cf'. ~e~ma W.
klambuśka f. 'klębuszek, motek' W, w S nieen.
klapa, klapata, klapi pl. 1) 'drzewo, które przywiązuje się krowie,
aby nie biegała i nie bodła', 2) 'belki, idące w poprzek muru,
tak eto. też: klinduri dr'I}Va' S, W.
klas, klaso(t), klasuvi pl. 'kłos' S, W; klasixa s'l\dbit'l}? = pńs
naxa klas s'tidbit'l} (s'edbat'l} W) S.
kl'ti~ti pl. tant. kl'Mtit'l} S, kl'ti~t' l} W 'obcęgi'.
sa klaw'a, sa klawax = sa umurix 'męczę się, trudzę się' W, cf.
sa kll,vam S.
klavam, kl.ava~, za klam 'kładę' S, W; kławam sufra 'zastawiam
stół' S, W, klava lózi na rópkit'ę 'wkłada winną latorośl do
otworów' S, kladuxa tira'ela 'założyli fundamenty' S, da gu
klad'eti na górn'ju kat 'umieśćcie go na piętrze' S, ja kladuXa na idin skómin 'prosili ją; siadać na stołku' S, gu klś
vat .. , portur da prumin'e 'polecają; mu przejść po raz drugi'
S, taj si klaj na umó 'on postanowił' S, klat' si na umó!
'uważaj, rozważ!' S, daskalu m'l} kladi mlógu matima 'nauczyciel zadał mi wiele nauki' S.HL
kl'eknuvam, kl'eknuvaś 'klękam' S.
kl'entfa cf. kl'etfa.
kl'epam S, klep'a W, kl'epi~ 'mrugam powiekami, daję znak
wzrokiem, »robię oko-" S, W, cf. namignuvam.
kl'epka, kl'epkata, klepki pl. 'powieka' S, W.
kl'etfa S, kl'entfa W 'przekleństwo'.
klimastar" S, krimastar' W 'wieszadło'.
klin, klinórt), klinuvi pl. Si W 1) 'udo' S, 2) 'dolna część spodnicy przykrywająca uda', np. dziecko trzyma się matki: za
klinó S, 3) 'poła szaty', np. na paltotu klin W.
klirunumisuvam, -Isuvaś 'dziedziczę', klirunómus 'spadkobierca' S.
klocka 'czkawka' W, cf. xl1,cka S.
klókat ica 'jajka chlupią': przy gotowaniu W lub zepsute S, cf,
xlopat W.
klr.mbu, klsmbutu, klaroba pl. 'kłębek', H1mbu pr'elu 'kłębek
wełny' S, W.
sa kl1,t'a, sa klati~, sa kl1,tnuvam iter. 'chwieję SIę, poruszam
się' S, W; n/ema da sa kll,tni n'Mtu 'nikt się nie rusza'
W 70, xM sa ni klat'ti~i 'nic się nie ruszał' W 79.
sa kll,vam, sa klave~ 'męczę się, trudzę się' S, cf, sa klaw'a W.
4*

52

M. MALECKI: DWIE GWARY MACEDONSKIE

kl'M,

kl'Mu(t), kl'ueluvi pl. 1) 'klucz', 2) 'kostka u nogi' S, W, ej.

kokalel~

kl'uelarnica f. 'kłódka' S, W, 2) 'zamek w drzwiach' W, fr'1ncka
kl'ućarnica 'zamek w drzwiach' S.
'Y'
. ,
kniga, knigata, knigi pl. 1) 'papier', 2) 'list' S, W; mu pISI ma
kntga 'napisał list do niego' S 17, stóri knigi 'wystarał się
o dokumenty' S 29.
kóc'a, kuciś 'kuleję' W, ef. kuca.
koi\, kóelu, kóćuvi pl. 'baran' S,W.
kóćina, koilinata, koilini pl. 'chlew' S, W.
kóćman m. 'skład na kukurydzę w kształcie dużego kosza' S:
w S się go nie używa, ale znają go od sąsiadów mieszkających na »s'arsku póli«, a co do wyglądu ef. Mariuov-s str.
43, rys. 43; w W niezn.
kókał m. S, W, pi.: kokal'~, kókaletu S, kokali, kókaletu W 1)
'kość', 2) 'pestka'.
kokalil~ 'kostka u nogi' S, cf. kl'M.
kókuśa W, kókuśka, koku~kata, kókuśki pl. S 'kura'; kókuśkóvi
pira 'pierze z kur' S.
kol, kulo, kóluvi pl, 'kół, drąg' (używany też zamiast cepów) S,
W; kolela dem, S.
kól'a(m), kóli~ 'zabijam' S, W.
kola~,kulasta <piekło' S, W.
kólku? 'ile?' S, W; kólku pari i~titi 'ile chcecie pieniędzy', kólku
vr'am'~ ima ut tugas <ile czasu upłynęło od .. .' S,kolku .- tólkus 'ile - tyle': kólku ilata1'l} ima, tólkus gudini ima 'ile
ma odgałęzień (se. na rogach), tyle ma lat' S 19.
kómka, kómki pl. 'komunja św.', sa komkam II sa kómkuvam
'komunikuję się' S, W.
kón", kón'u, pl.: koni, kóni~u <koń' S, .: W.
kón'ca S, kó~nica, kó~nicata, kó~nicipl. S, W 'kosz;yk (zwł. na.
winogrona)'.
kónizm3,/., kónizmi l)pl. <ikona, obraz święty malowany na desce'
7L
S, W, 2) 'feretron'
kópan', kopan'u, kopan'\} pl. 'kijanka' S, W.
kópila, kópilatu, kopila,nta pl. 'dziecko ..nieślubne' S, W.
kora, kurata,kóri pl. <kora; W, 'strup' S, W; korafa~ta ranata
'strup fjię robi na ranie' S, ef. kapali.·
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korda, kórdata, kórdi pt. 'sznur przy przyrządzie do nawijania
nici' S, W, cf. Marinovs str. 98, rys. 84.
kórin', kurin'óu), kórin'ę pt. 'korzeń' S, W; na kurin'ót na kurijata '(JTh pl r;a TOi] (3ovvov' W.
kórin/am, kóriniś 'karczuję' S, w W niezn., ef. zwMdam korin'lj,t W.
korkódilus m. S, krokódilus W 'krokodyl'.
kosa, kusata S, W, pl.: kosi S, kusU'1} W 'kosa'.
kós'a W, kusim S, kusi§ S, W 'koszę'.
kósmi, kosmitu S, W, pl.: kósrninta S, kusm'a W 'włos, włosy'.
ko§ m., kóśuvi pt. 'kosz na nawóz lub tytoń, który przywiązuje
. się do »samaru-" S, W.
ko~nica, ko§ni~ka dem.; ef. kón'ca,
ko§tl.suva 'kosztuje' S, W, cf. kustdsuva,
kotka, kótkata, kotki pt. 1) 'kol(ka)' S, W, 2) 'podpórka żelazna
na drzewo', cf. Marinovs str. 38, rys. 37.
kotY\} n., kótl'ęnta pt. W, kotlinka /., kótlinkata S 'koteczka'.
kótur', kótur'u, pt.: kótur'ę, koturetu S, kótur, kóturi pt. W 'kocur'.
kowa, kuweś 'podkuwam' W, kóvam kón'u 'podkuwam konia' S,
ef. kuvem,
kóza, kuzata S, W, pi.: kózi, k07,it'lj,t S, koz1>t'lj,t W 'koza'.
kozina, kózinata, kózini pt. 'sierść kozia' S, W.
kofa, k~ata S, W, pl.: kuMl.t'lj,t S 'skóra'.
kickam, kicka§ 'gryzę, ką;szę' S: kickat bltxi 'pchły gryzą;'.
ksln'a ef. kalnem.
kind'lj,t 'ku, w stronę' W: k. pazer'ut 'w stronę rynku', ut k. kógu
si ti? 'z jakiej jesteś partji?', k. tuk, k. tam 'w tę i w tamtę
stronę', et. kumu S.
kiDkul', kiDkul'u, kiDkul'lj,t pl. 'kąkol" S, W.
kint, kintu(t), kintuvi pt. 'cała podstawa ogniska domowego';
s'edna na ktntu 'Riadl przy ognisku' S.
lcsrma, k1>rmata, k-srmi pt. = kón' Śtu jid'e 'karma dla dobytku'

S, W.
kisa] ef. kisal.
ki~ta, ki§tata S, W, Hsti pt. S 1) 'dom', 2) 'izba, w której jest
urządzone ognisko'; dem.: ki§ti~ka S, W II kaśturka S.
krada cf, kram.
kradba, kradbata 'kradzież' S, W.
kraj, krajo(t), kraji§ta pt. 'kraj, początek, koniec' S, W; ut krajó
'od początku' S, na kraj~\}tu dem. S 37.

_._...
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krakel, krakelurt) 'haczyk przyoknie' S, W, et. ĆiLlg'el.
krali markuva rabuta = stara rabuta 'robota staroświecka' S, W.
kram S, krada W, krad'e~ S, W 'kradnę'.
krapka t. 'część warsztatu tkackiego: żerdka przytrzymująca
krosno' S, W.
kraeta, krastata, krasti pl. 'krosta' S, W.
kraetaf, krastava, krsstavu 'pokryty, -a, -B krostami' S, W.
krastavica, -icata, -rci pl. 'ogórek' S, W.
krastósk'u 'wrzesień' S, W.
*krastosuvam 'krzyżuję': krastósajti gul, gu krast6sala S 45, et.
*stavrosuvam.
krMnik li kritlbik, kraśniku, pl.: krMnici, krMnicetu 1) 'piętka
chleba', 2) 'placek z mąki pszennej' W, et. plak'enda S.
kra~tavam 'chrzczę' S, W, et. k"t"st'a(m).
kra~tilnik S, kra~t'ę,nHk, -ici pl. W 'chrześniak'.
kratitira, -irata, -iri pl. 'kret' B, et xtĆica W.
kratuna, -ńnata, -uni pl., kratnuka dem. 'naczynie na wodę zrobione z tykwy', et Marinovz, str. 33, rys. 31.
kratus, kratusut 'państwo, kraj' W 87.
krava, kravata, kravi pl. 'krowa' S, W; krafsku maslu 'maeło
krowie' S.
krif, -iva, -ivu /I -i~u 1) 'krzywy', 2) 'zły, niesprawiedliwy' S, W.
krija W, krim S, kri~ S, W 'kryję'.
krilu, krilótu, krila pl. 'skrzydło' S, W.
krimastar' et klimastar'.
krivat, krivat'u, krivil.t'ę, pl. 'łóżko' S, W.
krivina, krivinata 'nieuczciwość' S, W.
krivulica: tós ptnt' krivulica utiva 'droga wije się, ma zakręty' S.
krója W, krujim H, kruji~ S, W 'kroję'.
krokódiluś '. et kork6dilu8.
krosnu, krusnótu, krusnapl. 'krosno', pr'il,clnu kr.'przednie kr),
~adnu kI', 'tylne kr.' S, W.
(krótka m., t, krótku n.) 'spokojny, -a, -e',częściej uż. mtndra S, W.
k"t"camztmba 'zacinam zęby, zgrzytalIl zębami' z bolu'. W,et.
grizemS; k"t"caaraba'wóz skrzypi' S,W. '
k"t"cku m'l'istu
visoku m'astu S, W.
kat"Ćma t. 'przyjęcie, uczta' S.
k"t"f, kriifta. 'krew' S'W.

CZ. II.

SŁOWNIK

55

kr1,x6a, kr:bx6anta pl. 'krzyżyk, znaczek, który Slę robi na roli
przy sianiu' S.
krt,]}k, kr-sngu, krt,]}guvi pl., krt,]}k6a dem., krt,]}k6anta pl. 'stolnica na ciasto (okrągława)' S, W.
karapa, katpata, karapi pl. 'ścierka' S,· W.
karap'a, karapi~ 'ceruję' S, W.
k·r's, k·r·stu, k·r·stuvi pl. 1) 'krzyż', 2) 'krzyże (u człowieka)' S, W
k·rast'a(m), karasti~ 'chrzczę, daję imię na chrzcie' S, W, ef. kra~tavam.
kaf"stuma = 6aldisani nóę~ '(se. nogi założone) na krzyż' S.
krumit', krumid'u, krumid'ę pl. 'cebula' S, W.
kru~a, kru~ata, krM\} pl. 1) 'grusza', 2) 'gruszka' S, W.
ksudepsuvam 'pokrywam koszta pogrzebu' S, ef. xar4itisuwam W.
k~enudóxiju n. 'hotel, dom zajezdny' S, W; k~enudóxin(u) 'właściciel hotelu' S, W.
sa Mimulugisuvam 'spowiadam się' S.
k~initja f. 'zagranica' S: 6uzda 6uv'll dójdi li nam ut k~initja
'(obcy człowiek) cudzoziemiec przybył do nas z zagranioy' S, W.
kubak m. W, kubalaćka, -a6kata, -a6ki pl. S 'kaczan kukurydzy',
et. kabak, kukumara.
kubila, -ilata, -Hi pl. 'kobyla' S, W.
kuca, kuoi~ W, kucam, kuca~ S 'kuleję', kucani n. 'kulanie' S, et.
kóc'a.
kucur, kucuru, pl.: kuour'ij>, kucuretu 1) 'kawał drzewa', 2) 'pieli' S,
et. 6aDkur W.
.
.
ku6~ n., pl.: kM\}nta, kMij>ntata 'pies'; kMka, kMkata 'suka' S, W.
ku6an' m-; ku6an'ij> pl. 'głąb kapusty' S, W.
ku~a indeci. 'wielki, pierwszorzędny' S: k. junak 'wielki bohater'.
kufak m.; -aci pl. 'objęcie rękoma, naręcz" S; u kufak(u) 'na lonie' S, et. naran6 W.
sa ku~akladisam 'obejmuję, ściskam się z kimś' S 54.
k'uft'e n., k'uftimta pl. 'rodzaj malutkich sznyoelków z mięsa' S,
kukól'ka W.
kuga 'kiedy, gdy' S, kugś tugas 'dopiero wtedy' S 27.
kujim~ija = xrisóxós 'złotnik, jubiler' S 19.
kujnarin, -ari pl. 'Turek okolic Solunia' S, 'sU sa dóŚli ut Kójna' W.
kujruk, -uku, -uci pl. 'ogon' S,
paśka W.
kuk, kuku S, W, pl.: kukufoi S, kukuwi W 'jaskólka', ef. Iistavioa,
kuka, kukata, kńki pi. 'hak drewniany, »kulka« do studni' S.

er.

er.
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kUkla, kuklata,kukli pl. 1) ':awój wyczesanej. walny" (ef. l'I1:arinov'I>
str. 96 »guśka«) S, 2) 'lalka' S~ W; dem.: kuklidka.
kukal'ka f. 'sznycelek okrągły' W, cf, k'uft'e s.
knkum'afka 'sowa' S, W.
kukumara f. 'kaczan kukurydzy' W, ef. kabak.
kukurada f. 'odchody'; duv'1\dka k. 'odchody ludzkie' s, W.
kuknrlkna pint'elitu 'kogut: zapiał" S 24.,
kukuruska f.' głóg (drzewo)' S, ef. kukuśdup.
kukuśka f. 'zapinka do włosów' S, W.
kukuśkarnik, -arniku 'kojec, zagrodzenie na kury' S.
kukuźdup m., -up'~ pl. 'głóg' S, ef. kukuruśka, śikla W.
kul, kula, kulu 'kulawy, ~a, -e' S, ef. sakat' W.'
kula, kulata, kuli pl.. 'wieża' S, W; w W .też nom. propr. : . na
kulata,
sas kulaj 'łatwo, z łatwością' S.
kulak m., kulaci pl. 1) 'nacięcie na drzewie przy rąbańiuw.kształ
oie litery V', 2) 'ciasto chlebowe': kuladanta.ut rap, 3) kulaklija-nóś, drava.; 'zakrzywiony nóż, drzewa' S., W.
kulandarin S, kulindarin W, kulandari pl. S 'kolędnik'.
kul'anu, -śnutu, kul'~na pl. 'kolano' S, W ..
kular m. 1) 'krawatka' S, 2) 'twardy kołnierzyk" W.,
k'ule n. 'niewolnik' S.
kuliba W, kuliva, kulifka dem, S 'szałas pasterski'.
kulitik'a 'cholera' (?) S 42.
kultuk, -uku, -uei pl, 'pacha' S, W; według niektórych 'łokieć' W.
kulufka, -ńfkata 'łuska z kukurydzy' S,' cf: luspa,
kum, kumórt), pl.: kńmuvi, kńmuvetu 1) 'pan młody', kumica,
-lcata 'panna młoda' S, 2) kum = kalitata, .kumica = kalimanaW.
kumaÓl}, kumManta pl. 'kawałeczek' S, W,' ef. kumat'.
kumar, kńmaru S, W, pl.: kumar'l} S, kumari W 'komar'.
kumar' m. 'gra w k:arty' S, W; fatat da igrajat kumar' 'zaczy~
Il::t,ją grać w karty' S.
klimat', kumat/u; kumat'l} pl. 'kawałek' S, W; k. l'ap 'kawaJ:ek
chleba' S, cf. parÓa.
kumbara, -arata 'kuma', kumbar(u) 'kuni' Si
kumbja, kumbj1\ta S, kumb'a.W, pl.: kUl1l.bja S, kumb'1\t'l}
'guzik';
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kumluk. -uku 'miejsce równe, a piaszczyste, jest tam: .p'asuk ut
prujo' S, w W niezn., cf. pisukiśti,
kumśija m. 'sąsiad', kumśijka 'sąsiadka' S,W.
kumu II kumu 'ku, w stronę, około' S: kumu pazar'u 'w stronę
rynku', kumu duma 'ku domowi', kumń kógu si ti? 'za kim
jesteś, z kim trzymasz', dur kumu puluvinutu móri 'mniej
więcej do połowy morza'; w W nieen., ef. k1nd'ę" kandi.
kumutuk 'tu, w tę stronę' S, kumutuk i kumutam 'w tę i tamtę
stronę' S, w W niezn.
kunajk', -ajk'u 'pałac królewski' 8..
kundilufóru n. 'rączka do pisania' W, w S nieen., cf. p' ena,
kundisuvam = s'ednuvam 'siadam' S: udgór'ę br'ęstó kundisa slis
kón'u 'usiadł z koniem na wierzchołku brzostu'.
kundur, kńndurfi) pl. 'krótki' S: kundur kósmi 'krótkie włosy',
kundur Ćuv'ilĆanta 'karzełki', . kunduri dr'~va 'belki ułożone
w poprzek muru', cf. kusu W.
kun'ec, kun'ectut) S, W, kunc'ś pl. S 'nitka' S,'koniec' W.
k'unguvi S, k'u:nkuwi W 'rury na wodę'.
kupa, kupata, kupi pl. l) 'stos, kupa', 2) 'cukierniczka' S, W
w:,
babaćka k. 'wielki stos' S, storn'il ina kupa 'ułóż nas
w stos' S.
kupać, -aću,. -aĆ~ pl. 'rodzaj dżaganu' S, . cf, Ćapa.
kupa jam 'kopię' S.
kupan'a, -an'ata 'małe niecki, korytko na pranie' S, ef. Marinovs
str. 30, rys. 28.
kupan'e n. 'kopanie' S, W.
+ kuparan m. 'futro' W, ef. k'urk'.
kupeĆka kfas S, kńpin klas W 'drożdże'.
kup'en', -en'u, -en'~ pl. 'stóg zboża' S, cf. stawa W.
kupilerka W, kupilńśa, -uśata S 'zawitka, przeskoczka'.
kupóvam, -óvaś 'kupuję' S, W; za kup'am 'kupię' S, cf. psunisuvam S.

k'uprija, -ijata, -iji pl. 'most' S, ef. mós,
kuprina, -Inata 'jedwab' S, W.
kuprlva, -ivata, -ivi pl. 'pokrzywa' S, W.
kur, kuru(t) 'członek męski' S, W; na manfot mu stana kurut
(o erekcji członka) W 78, ef. pilka,
kurd'ela f. 'wstążka' S, W.
kurdisuvam 'układam, ustawiam, urządzam, przygotowuję'; k. su-
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fra 'zastawiam stolik do jedzenia' S, cf, klawam sufra W,
kurdlsuvam slit'u 'nakręcam zegarek' S, W, sa kurdisuvam
'przygotowuję się' S, cf, sa faŚtam np. na rabuta W.
kurd on, -ón'u, -on'ę, pl. 1) 'sznur', 2) 'sznurówka do bucików' S,
et pisk'ul W.
kurea m., pl.: kurejnfci, kurejufcetu II kureitu 'fryzjer' S, cf. berberin W.
kur'óm, -emu/t), -em'Ę!> pl. 'brzuch' S, W.
kur' emĆanta 'flaczki' S, W.
kuritu, -itutu, kurita pl. 1) 'koryto na pranie', 2) 'koryto rzeki'

S, W.
'futro' S, W, et: kuparan W.
kurkak, -akut 'tchórz'; tósi najkurkahut Ćuw'ak ut s'elutu 'to
największy tchórz z (całej) wsi' W 76..
kurśńm m. 'nabój, kulka' S, W.
sa kurtalisuvam 'ocalam się, przychodzę do zdrowia' S, W; jas
za tlĘ!> kurtalisam t' eb'Ę!> 'wyswobodzę, uwolnię cię' S.
kus = nisuk 'niski' W, et: niska.
kus'ani n. S, kuseni W 'kośba, koszenie'.
k'usile n.,k'usil'anta pl. 1) 'podeszwa', 2) 'op anki' S, W.
kusim cf, kós'a,
k'uskija f., -iji pl. 'obuch siekiery' S, ef. tale W, tupór S.
k'uskńn' 1) 'sznur w uprzęży w tyle konia" 2) 'szelki' S.
k'usnidlsuva kubila = b"t"ka Xat 'kobyla się bije (o popędzie
płciowym)' S.
kuspet', -et'ut 'skórzane spodnie' W 77.
kustan', -an'Ę!> pl. 'kasztan' S, W.
kustisuva 'kosztuje', kólku k.? 'ile kosztuje?' S, cf, kośtieuva,
kusu kósmi 'krótkie włosy' W, et kundur S.
kusur', -ur'Ę!> pl. 'bląd' S, W.
k'de n., k'uŚanta pl. 'kąt w izbie', na k'uŚetu 'w kącie, w rogu
izby' B, W.
kuŚija f. 'bieg, zawody' S, W.
kuśtlsuwam 'zaprzęgam' W.
kuŚul'a, -ul'ata, ku~ul'ka dem. 'koszula' S, W~
kuta t S, kutija W 'pudełko',
kut'ę,l, kut'~lu, kut' Ę!>l'Ę!> pl. S, kUtiI, kUt(i)li pl. W. 'stępa'.
kutar', -ar'u, -ar'Ę!> pl. 'ogrodzenie na owce i kozy' S, W.

kńrk', k'ńrkuvi pl.
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k'ut/ek' m. 'uderzenie, bicie' S, W; mu tr1>gna idin k'ut/ek' 'zbił
go' S, W.
kutri, -a, -ó, -e pl, S, kutr1>j, -eja pl. W, 'który, -a, -e'; kutri si
ti? 'kto ty jesteś?' S.
kutu 'jak, jakgdyby' S: k. partał 'jak szmata'; kutukak 'tak, jak'
S: pak utiva kutukak si utivaśi s'e 'i znów idzie tak jak
chodził wciąż'.

kuvem S, kowa W, kuveś S, W 'podkuwam'; vóluvetu sa kuvat
'woły się podkuwa'.
kuvet, -et'u 'siła, moc' S.
sa kuvetlindisuvam 'nabieram sił, wzmacniam się' S: da sa kuvetlindisa zimata 'żeby zima się wzmogła (nabrała siły)'.
kuz1>łll -1>1 = ut kozina v1>lna S, W.
kuiUf, -ufu, -Uf'~ pl. 1) 'kożuch' S, W, 2) 'futro wogóle' W.
kuśurka f. 'skórka' S, W.
L

IM m., pl.: lafuvi, Iafuvetu 1) 'rodzaj, gatunek', 2) 'słowo, wyraz' S.
l'il,Xa f. 'miara pola' S: ~etir !'aXi = idin vr'stin.
lajkućica W, 1l1jlajkMicall móma d'at.'~ S 'rumianek'.
lajnó, -ótu, lajna pl. 'łajno' S, W.
!'ak, 1'~ko(t), I'akuvi pl., l'ak~i dem. 'lekarstwo' S, W.
lakam, laka~ 'chłeptać' S: kM~tu laka 'pies chłepta"; kMantu loka,
~uw'akut pij! W.
lakardija 'słowo' S: lakardija n'ema za mu udrumóni v'ejki 'i już
mu nie powie (marnego) słowa'.
l~karin 'lekarz' S, en. od wojska bułgarskiego, ale us. tylko iki", .
m~l.Ja.

l' \}kovam

'leczę'

S.
lalanglda S, Ianglda W 'pączek (ciastko y.
lam'a, lam'ata, pl'
. . lśm'a0' lam'at'ao 'tygrys' W.
Iamarlna f. 'blacha' S, W.
lamba f. 'lampa' S, W.
lan~a, -ata 'Hamstwo' S, W.
lal1~ca f. 'łyżeczka' S, W; gul'ama lan~ica 'chochelka' W, ef.
k'ep~~ S.
lal1~if, -iva, -ivu 'kłamliwy' S, ef. jalal1~ija.
lal1~iŚnik, -iśniku, -iŚnic'~ pl; S, lan~i~arnik W 'łyżnik'.
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'ubiegłego

roku, »Ioni-.', polani 'przed 2. laty', lamsnu n.
'zeszłoroczne' S, W.
l'l}nif, -rva, -ivu 'leniwy, -a, -e' S, W.
I'ap, I'abu, l'abuvi pl., l'apĆi dem. 'chleb' S, W.
l'ltska, l'askata, l'ltski pl. S, l'lt~ka W 'leszczyna'.
Iaskavioa t. 'błyskawica' S, w W niezn., cf, str'ala.
I'Mnik m., l'It~nici pl. S, l'lt~ka t. W 'orzech laskowy'.
lat', lad'u S, lat' t. W, pl.: lad'uvi S, lad'l} W 'oliwa'.
l'ata 3. p. sg. 'lata', 1'ata~tem 'lecąc' S, W.
latka, latkata, latki pl. 'naczynie gliniane' S, W
l'atu, l/atutu, l'l}ta pl. 'lato', na l'atutu 'w lecie', tuzi l'atu 'tego
roku' S, W.
l'ava II (l'ltva), I'avu 'lewa, -e' S, W; L r'1:Dka 'lewa ręka', na l'avu
'na lewo', 1'l}vata strana 'lewa strona' S.
l'az'a W, Iazim S, lazi~ S, W 'raczkuję': maleĆkutu lazi,
Iefterósnvam 'uwalniam' S.
l' egnuvam 'kładę się' S, W; utidi, si l' egna, i l'egnala mumata S,
i si utidi da si l' egni W.
l'eX-: mi l'eXa du~ata za plak'enda S = mi sa id'e kra~nik W
'mam ochotę na...'.
l'ek, l' eka, l'eku 'lekki, -a, -e' S, W.
lel'a, lel'ata, leli pl. 'ciotka' S, W ..
l'en, l'en'u 'len' S, I'elnu s'ltm'l} 'nasienie lnu' S, w W en, l'en
s'ltm'l} (zresztą nie uprawia się lnu).
l'en' et. lig'en.
leondśr, -arut 'lew' W 77,
araelan.
le~ta, IMtata 'soczewica' S, W.
I'et, lidórt), I'eduvi pl. 'lód' S, W, et. bus,
letleme indeel. 'rzeczy nieużyteczne' S.
l'e~a W, l'e~am 8, li~i~ S, W 'leżę~; l'6~i~t'em 'leżąc' S, et. liMin.
libad'e, libad'anta pl. 'gorset, obszyty zwykle futrem: libad'e sas
' ~ , S, W .
k oza
lib'ąnlca S, libinica W 'melon czerwony'.
lici, licitu, lica II (licinta) pl. 1) 'lice', 2) 'cera' S, W,C{. óbras,
lifósanu pat'l} 'dzbanek POkryty glazurą" S, W.
ligda, ligdata 'smalec' S, W.
lig'en, lig'en'u S, I'en', l'en'ut, l'en/uwi pl; W 'duży mosiężny
talerz'.
e .

er.
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lixUsa t. 'położnica', li~Mi liXirsa = ima lixusinsku 'leżała UJzgl.
leży w połogu' S, W.
likanio, -anicu, -anioi pl. S, imam s'ajnu Iikanci W 'anyż'.
liI'ak 'bez lekarski (nie turecki, ogrodowy)' S, et. bt.no, I'ulak.
ling' er, -er'urt), -er'l} pl. 'talerz' S, W.
lipa, Iipata, lipi pl. 'lipa' S, w W en.
Iipida, -idata, -idi pl. 'ostrze noża' S, W.
lipón 'więc, a więc' S, W.
lipsuva, Ilpsa aor .. 'brak czegoś' S, W; I'abu mi lipsa 'zabrakło
mi chleba, nie mam chleba' S.
Iiputaktin m. 'dezerter' S.
lira, Iiri pl. 'lira turecka (pieniądz)' S.
listavica, -icata, Iistavićka dem. 'jaskółka' S, W, et. kirk.
listu, listutu, lista pt. 'liść' S, W.
liŚ, liŚu(t), pl.: liśivi S, liŚiji W 'liszaj'.
liśica, -icata, -ioi pl. 'lis' S, W.
Iiturja: da wezmi Iiturja ut dispot/ut W 67.
livanta f. 'woda pachnąca' S, W.
Iizgar, -ar'u, -ar'l} 'rydel' S, W.
liznuvam'oblizuję' S: pujnó Ilstu si liznuva.
li~a(m), li~iŚ 'liżę, wylizuję' S, W.
li~im, -iŚ 'leżę' S, et. l' e~a.
Ióbuda, Ióbudata, pl.: lóbudi, lóbud'etu S, lobud':bt'l} W 'łoboda'.
1M, lófu, lMuvipl. 'polowanie' S, W,.
lój, lujo(t), lójuvi pl, 1) 'łój', 2) 'parafina' S, W.
loka et. Iskam.
Iókut', lukut/ó, lokut'l} pl. 'łokieć' S, cf. l':bXt' W.
' s l'f.
· ' · fc.
. b"t
los,
o"a, l'f.
OlSU 'ł
z y, -a, -e' ViT ,w Stueue.,
e.
Ióza, luzata, pl.: lózi, lozit'l} S, lózKt'1} W 'winna latorośl', et. luz'e,
l1,Xt' 1I1':bft', laft'ot 'łokieć' W, cf. lókut' S.
l1,n~a(m), l':bn~iŚ 'kłamię' S, W.
l1,Dk S, W, laDgo S, liiDkot W, pl.: l1,Dguvi S, l1,Dkuvi W 1)
'krzywe drzewo w kształcie łuku' S, W, 2) 'przyrząd w kształ
cie łuku służący do obróbki bawełny' S.
l1,pka, l':bpkata, l1,pki pl. 'oset' S, W.
Isska 'błyszczy się' S, W; l':bskaŚi mlogu 'bardzo się lśnił' S· 20.
11,skaf, l1,skava, l':bskavu 'błyszczący, -a, -e' S, W, et. sf'l}tlif.
11,snuva 'łyska się' S, W.
lu Ill'u 1) 'gdy, skoro': lu tr':bgna za da poj na gurbet 'skoro ru-
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szył,

aby udać się na obczyznę' S; 2) 'tylko': n'śma puidln
naókul, I'u l' etnuvat in'e irimbici 'niema dokoła nikogo,
tylko jarząbki lecą' S, cf'. lu~tu.
l'ub'a W, l/ubim S, l'ubi~ S, W 'kocham'.
l'ubufnik m., I'ubufnica t; l'ubufnioi pl. S, I'ubófnik II1'ubOwnik
m., l'ubównioa f. W 'kochanek wzgl. kochanka (bez znaczenia
ujemnego)'.
lux.agos m. 'kapitan' W 73.
luxija 'sierżant' W 73.
luk, Iukurt), lukuvi pl. 'czosnek' S, W.
lukanik m. W, Jukaska t: S, lukanici pl. W 1) 'płatki wędzonej
niegotowanej szynki przepojone czosnkiem' S, 2) 'kiszka do
jedzenia' W.
lukum, -umu, -um'l} pl. l) '»lokum«, rodzaj pomadek', 2) 'jakiś
placek: na maslu gu pi~emi' S, W.
lula, -ata, -i pl. 1) 'fajka', 2) 'rura' S, W.
lulajk', -ajk'u 'farbka do wapna, bielizny' S, W.
l'ulak, I'ulakut 'bez ogrodowy (nie lekarski)' W, et. Ill/ak S, b1>nc.
I'ul'ka, I'ul'kata, I'ńlki pl. 'huśtawka' S,W.
lup-: gu lup'l}X idin ~anak n glavata 'uderzyłem go talerzem
w głowę' S 30.
lupata, -atata, -ati pl. 1) 'lopata', 2) 'szufla', 3) 'wiosło' S, W.
luspa, luspata, luspit/ę pl: S, lu~pa W 1) 'kora', 2) "łuśka, lupa,
skorupa': luspa ut ice, luspa ut or'l}xi 'skorupa jaja, orzecha',
luspi ut ~itu 'plewy', luspit'l} ut jablaka 'lupy jablka' S.
lustra~ija 'czyściciel butów' S, W.
Iustr-: da si stóri lustru papuoit/a, da mi lustrosa papucit'ę 'aby
mi wyczyścił buty' W 72.
Iuśnak, -aci pl, 'orzech włoski bez. zielonej lupy' S, W.
lu~tam, IMti~ 'obieram ziemniaki' S, cf'; b'lll'l}. W.
lu~tu 'zaledwie' W: IMtu fat'l}Xa da idat,xlOpna portata 'zaledwie
zaczęli jeść, skrzypnęJ:a brama (zastukano do...)', cf. lu.
+ lutiŚuy'llk 'zlyczlowiek' S, lutiŚuw'llk, lńdajut, luda ~ena, ludu
n. "obłąkany, -a, -e' W..
lutra, -ótu = banta 1) 'kąpiel', 2) 'kąpielisko' W.
luvaćin 'rybak' W, cf. bala~~ija, ribarin.
luz'e, lu~'~tu S,W,pl.: luz'a S, luz'aIltaW 'wiIlnica', et: lóza.
luznica W, l~nicaS 'wysokopienna winna latorośl';
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macka f. 'koteczek, kociątko' S, w W nieen,
maeu n., maca pl. 'wybrane liście tytoniu ułożone w równy pakiecik' S, W.
maouka f. 'smoczek dla dziecka' S, w W niezn., cf; mamanka.
. maćkam, mMka~ 'mnę, gniotę, ugniatam, miażdżę' S, W.
madam . 'ponieważ' W 78.
magar'~ n., magar'ęnta pl., magar~~ dem. 'osioł' S, W, magarka
'oślica' W, cf. parlica S.
magareśku kajve 'kawa pomieszana z palonym jęczmieniem, ży
tem Iub pszenicą' (żartobliwie) S, cf, karamarsku kafe W.
m'i'ix,m'~xó(t), m'i'ixuvipZ. 1) 'miech kowalski', 2) 'worek ze skóry'

S, W.
maxala, -ata II maIli 'część miasta lub wsi' S.
maxmud'e n. S, maxmu~e II -d'e W, maxmu~i'inta pl, W 'pieniądz
ozdobny, zawieszany na szyi'.
sa maxnuvam II sa manuvam, maxnuva~ 'uciekam, usuwam się' S,
W; mani sa! S, maxni sa! W 'uciekaj!', da mi sa maxni~ ut
k':b~tata!'precz mi z domu!' W, da gu ma')(nat tur~ihu 'żeby
wyrzucić Turków'. S.
maX.una, -uni pl. S, manna W 'większa łódź (ale bez żagli)'.
maj, maju 'maj' S, W.
maja pl. tant. 'czary' S, W.
maja f., maju~ka dem: 'podpuszczka do zakwaszania mleka' S, W.
m'i'ijanc m. 'miesiąc' S, cf. m'asnic S, W.
majeśnica t: 'czarownica' S,W.
majka, maj kata, majki pl. 'matka' S, W, ooc.: mamuS, mali S,W;
maj~inti! 'synku!' S 17.
mak, makót W, maku, makutu S, pl.: makuwi W, makunta S
'mak'.
makam, maka~ 'maczam' S, W, ef. maknuvam.
makidunlś, -i~~ pl. 'pietruszka' S, W.
maknuvam, maknuvaś 'maczam' S, W; maknuvam p'enata u milan' 'maczam pióro w atramencie' S, cf, makam.
maksus 'umyślnie, celowo, specjalnie' S: maksus gu farli vrit/ enutu
ubunar' 'umyślnie rzuciła wrzeciono do studni', imami maksus t/ut'un'uvi igli 'mamy specjalne igły do tytoniu'.
maIli ef. maxala,
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rnalamu n. 'zloto' (» zlato « niezn.) S, W; bil~ci, curajk' ~ malamósani
'zlota bransoletką, i kolczyki' S 28.
malóćku n. S, malku, malkićku n. W 'malutkie .dziecko',
mali ef. majka.
malina sc, ifazmata 'wełniane sc. materje' S 28.
malistal 'tak jest! dobrze!' S, W.
malka q malulr m. S, maluk m. W, malka f., nialku n: S, W
'mały, -a" -e'.
malk'ju m'asnio II m'ajimc S, małkajut m'asnicW 'luty'.
mamanka, -anki pl. 1) 'smoczek dla dziecka', 2) 'brodawka piersiowa u kobiety', 3) 'dojka krowy' S, W, ef. macuka,
man'a f. 'babka', starata mania 'prababka' B,w W niezn., cf, baba.
rnanal, -al'~ pl. 'świecznik w cerkwi' S,W.
m'an'am, m'ani§ 'zmieniam' S: gi vid'~ i §andanitu m'~n'enti 'zobaczył i świeczniki zamienione', cf, min' ówam W.
mandelsjk', -śjk'u, -ajk' ~ pl. S, mandil, -U'~ pl. W 'chustka do
nosa'.
rnandra, mandrata 'szałas pasterski wraz z koszarem' S, W.
man~ura S, ml}.n~ura W 'plama'.
man'~a, m!tn'~ata 'jedzenie, potrawa' S, W.
man~urana f. 'majranek' B,ef. sap§ixuW.
mangał, -alu 'mały piecyk z żarem' S, W.,
mangi 'złodzieje' S 55.
maegurufórin, -óni pl. 'żandarm' S.
m'a~ka ef. m'enka,
mantulinu 'mandolina' S, W.
sa mą,nuvamef., sa, ,rną,xnuvarn.
m'aram, m'ari~ 1) 'odmierzam, wymierzam', 2) 'celuję'; l fati da
,m'ari ,btni\fata ~izam~ąl celować. w "beczkę' W 69.,
mśri: dawniej mąż zawsze tylko w ten sposób zwracał się do
żony: »mari ~ęnuk, co obecnie wychodzi z użycia,ale»IIla.ri«
można powiedzieć do każdej kobiety, ,a nawetwogólezastę
pujeimię, .przybierając' czasem' znaczenie niemal wykrzyknika: mari jala da jid'ęmi 'e!chodźrnyjeść!'S, w W 1ziezn.,
cf. pakti.
"
marta f. 'marzec' S,W.
martm', -iIl-'~. pl. 'b roń' S, W.
*mattirisuvam.'jestem świadkiem, daję świadectwo': vi da Illartirisati zarat m'en'l}, r'eili irimbicit'a da martirl.sat za n'egu S 18.
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martyr' II martir',: martir'l} pl: 'świadek' S, ,W.
martuvec, -ecu, -eci pl. 'S, mratuwec W ·'niebós?,czyk'.
m'as'a W, m'l1sam S, m'l1si§ S, W 'mieszę (se. chleb)'•.
maskara 'jakaś obelga': ti sL maskara W 71. .
maslina, maslinśta, pl.: maslini,maslin'etu S, maslin'1t'l} W 'oliwka'.
. maslinka S, maslinka W, 'masllnki pl. H 'brodawka'.
maslu, mśslutu, masla pl: 'masło' S, W.
m'aśnic m.i pl.: m'asnici S, W Ilm'l1jn' ci S 'miesiąc', cf. m'śjano,
ni.'l}sotuzapus S, mesnutu zapustiW 'mięsopust'.
mastraf praja 'robię wydatki, wydaję pieniądzeW.
m'astu, m'astutu, m'l}sta pl. 'miejsce' S, W.
mastur. masturu 'majster' S.
m'astuvam, m'l1stuva§ 'przesuwam, przekładam na inne miejsce'
S, m'l1sti§t'em 'przesuwając' S 3, ef. utm'l1stuwam W.
m'asu, m'ęsótu, m'l}sa pl. S, m'esu, m'isa .pl. W 'mięso'.
masur' m., -nr'l} pl.: 'rurka trzcinowa do nawijania nici' S, W.
maśtrabś, f. 'rondelek' H, ·W.
m'atam = fł.rYam. 'rzucam' S, W; da m'atam pari na zim'ata
'abym rzucał (z góry) pieniądze na ziemię', ja m'atat prasta
sas §impit'l} 'wyrzucają ziemię (czerpiąc) dłońmi', fat'l}Xa topuvi da m'atatbąą... 'zaczęły armaty strzelać bąą...' S.
matan = bijanica 'maślanka: S, ef. ~nkanu ml'alni W.
matima 'nauka, lekcja' S 31.
m'auke, kotka 'kot miauczy' S, W.
mazilu n., mazila pl. 1) 'namazywanie', 2) 'masaż' S, W.
mazna m., f;, maznu n. 'tłusty, -a, -e'; mazna pr-ss 'lepka ziemia'

S, W.
maśam, ma~i§ 'namazuję': m. sas var fbisó 'bielę wapnem', m. saS

lat' kur'emu

'namazuję

oliwą'

S, W.
m'e~ka, m'e~kata, m'e6ki pl, 'niedźwiedź' S, W.
mejva, -ata, mejvi pl, 'owoce' S, cf; imi§ W.
(za) m'el'a, m'eli§ 'mielę' W, ef. za smel'a,
melan' II milan' m. 'atrament' S, W.
m'elnica, m'elnieata, pl.: m'elnioi, m'elnicit'l} 'żarna' S, cf. r'1§nica W.
m'eaka S, m'a)}ka W m., f., m'enku S, m/anku W n. 1) 'miękki,
-a, -e', 2) 'łagodny, -a, -e',
m' enta II menta.vmentata, menti pl. 'mięta' S, W, cf, katirinnadnśa.
merak II mirak .m. 'ochota, zapał', imam m. 'mam' ochotę' .S, W.
meraklija ef.miraklija.
Bihljoteka -Ludu

Słowiańskiego«

nr A 3.

brzuch

5
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m'eru m., m'erufci pl, 'przebierańcy karnawalowi
i sas klóput/ \}«' S, w W: babujar, -ari pl.
m' esu cf. m/asu.
me~l'anta, me~l'anta.ta 'niedźwiadki' S 16.
met, midótt), meduvi pl; 'miód' S, W.

kalpaoi

m'et'\} W, m'ćtam S, mit'e~ S, W 'zamiatam'.
m/etla, mitlśta, pl.: m/etli, mitlit'\} S, mitl±:.t'ij. W 'miotła'.
za m/etna 'położę, rzucę' W: da gu m'etni~ u mur'etu! 'rzuć go
do morza'; m'etnuvam 'rzucam' S, W; ja m'etnuwa i n'eja
pukraj araslanut 'rzuca i ją obok lwa' W; sa m'etnuvam 'rzucam się' S.
mi 'nie! (tylko przy zakazie)' S, W; mi viliś! 'nie mów!', mi slu~a~! 'nie słuchaj!', za tuzi mi bire~ gajle! 'o to się nie trap!' S.
mleka magar'l}tu 'osioż kopie, wierzga' S, ef. r±:.ta.
mićkarin m., -ari pl. 'trzymający oswojone niedźwiedzie' S, W.
migdal II mindal, mlgdalut, pl.: mlgdal'ę S, migdali W 'migdal'.
migdan' m. 'powierzchnia, przestrzeń' Si kólku migdan/ ima m'a.
stutu 'jaką ma miejsce powierzchnię' S, gi (sc, parit'ij.) izvad'\}Xa na migdśn' 'wydobyli (se. pieniądze) na powierzchnię,
na światło dzienne' S 19.
mixalka, -ślkata 'wałek do ciasta' W, cf: tućilu' S.
mixur', -ur'u, -ur'ij. pl. 'pieczęć' S, W.
mika f. 'mika' W, cf, arapaki pari S.
mil, mila, milu 'drogi, miły, -a, -e' S, W; miliĆka sfita BugurdiĆka S 23.
milśn' ef. melan'.
milóvam, -óva~ 'kocham' S, W.
.
milus f., milusta 'miłość' W, cf. agapl.
mindal .ef. migdal.
minik~e n. S, minik~ija f. W, minik~anta. pl. S 'fiolek'.
minisuvam, -isuvaś, aor.: gu minisax 'skarżę sądownie' S, W.
min'ówam, -ówaś 'zmieniam, wymieniam' W: . siminix kapa 'zamieniłem się z czapką', ef. m'ltn'amS.
niira,k ef. merak,
miraklija II meraklija 'zaciekawiony, ciekawy' S;' i tatkumu miraklija sa najdi 'ojciec jego zainteresował się' S 20.
mirisa 'pachnie' S, W; tukana l1lirisamlogu xuvav:ij. 'tu b. ladnie
pachnie', mirisa na m'ssn 'pachnie mięsem' S.
.
mirizlluu maslu 'masło stare, zgorzkniałe' W, 'cfi. parlivu m. S.'

.
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mirka f. 'kawałek', np. m. mesu ck. mięsa' W, w S nieen., ef.
rMka.
mirtek, -eci pl, 'lata na dach' S, W.
mirud'a, -ata 'woń' S, W; t'e~ka m. 'smród', xuvava m. 'zapach' S.
misal', -al'u, -al'ę pl. 'długi, podłużny obrus na pokrycie »pinakoty" z ciastem ohlebowem' S, W.
misalka sg. i pl, 'ozdobny, haftowany fartuszek' W.
misinćina, -lnata 'księżyc', .nóva m. 'młody księżyc' S, W.
mislr', -lr'u, -ir'l} pl. 'kukurydza' S, W.
misirok II misur, misuru, -oci pl. 'indyk', misirka 'indyczka' W;
misl'am, misliś 'myślę' S, w W niezn., ef. sa um'~(m).
nilsur ef. misirok.
misimer 'południe', dur na m, 'do południa' S.
mlśka, mi~kata, pl.: mi~ki S, m':b~ka W 'mysz', diva miśka 'wiewiórka' S.
mi~turiji, -ijitu 'klienci' W 82.
raitaksuta sc. ifazmata 'jedwabne sc. materje' S 28.
mi~du 'między', miMu nam 'między nami', m, t'ltx '(oni) między
sobą' S, W.
mjuxlet II muxlet 'urlop, termin' S 19, 40.
ml'aiika f. 'mlecz (roślina)' S, W.
ml'aiina et. ml'aśna.
mladina, -ata S, mladus, ruladusta W, 'młodość'.
ml'aku, -akutu, ml'l}ka pl., ml'akci: dem, 'mleko' S, W; blagu m.
'mleko słodkie' S, W, ktsalum. 'mleko kwaśne' W.
ml'a~na Si ml'aiina W sc. krava," i€ma 'mleczna, mająca mleko
(o krowie, kobiecie)'.
ml'Mnik m. 'placek pieczony na święta' S, W.
mlat, -ada, -adu 'młody, -a, -e' S, W.
mlivu, mlivutu, mlivunta pl. S, mliuu sg. t. W 'zboże przygotowane do zmielenia'.
mlógu 1) 'wiele', 2) 'bardzo' S: m. slcsmpu 'b. drogo', m. xubav'l}
'b. dobrze'.
mlś.knuvam 'milknę', tój si mkskna 'on zamilkł', ml':bii! 'milcz!' S.
mluk, mlńku, mluoi pl. S, nńk, nńkutmi, nuci II nuiianta vI. W
'wnuk', mlńka, mluki pl. 'wnuczka' S.
mogam 'mogę', za móga 'będę mógł' Si ni mógam da ja priftasam
jas 'nie będę mógł do niej na czas zdążyć' S 19, za móga da
ja naj da ? 'czy będę mógł ją znaleźć' SIO.
5*
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mójurt), moja.' móju, mójt'ę, pl. 'mój, -a, -e~ S, W.
mokra m., t: mókru n. 'mokry, -a, -e' S, ,V.
mókrićka m., f., mókrićku .», 'zupełnie mokry,-a, -e' S, W.
sa mo!'ę, S, W II sa mól'am S 'proszę'; ti sa m. 'proszę cię' W,
vi sa m. 'proszę was', fa~ta da sa moli ~zaczyna prosić' S.
mólca, móloata, mólei pl. S, mólei pl. t. W 'mól'.'
mólis = amen 'zaledwie, skoro tylko' W 81.
móma, mumata S, W, momat'\j> pl. W, dem.: mumńśka S, W 1)
'dziewczyna', 2) 'córka'.
móma d'!it'ę, 'rumianek' B (gdyż, obrywając płatki, wróży się,
czy przyjdzie na świat córka, czy też syn), cf, Iajkńćioa;
mórnica = babaćka móma 'duża, starsza dziewczyna' B, w W nieen;
móre voe. 'szalony!': ~o kazuwa~, morel W 85.
móri, muretu, mur'anta pl. 'morze' S,W; 6ernu m. 'morze Czarne' S.
morska m., f., morsku n. 'morski, -a, -e' S, W.
+mos, mus to, pl.: móstuvi, mostuvetu 'jaz na rzece' S, most, mustót, móstuwi pl. 'most' W, cf, k'uprija.
mótika, mótikata, pl.: mótiki, motikit'ę, S, motik1t'ę, W 'motyka'.
mózuk, muzukótt), mózuei pl. 'mózg' B, W.
moM da 'może, możliwe' S, W; mMi. da prul'etna g'1skata 'może
gęś uleciała' B, mo~i da dójda 'może przyjdę' W.
m'1kn'ę, w"blna = sas r'1nc'ę, zwMdam W = 6epkam S 'oczyszczam
wełnę'.

m'1mr'a, nrsmriś W, mumr'am, mUmri~ S 'mruczę, mówię przez
zęby'.

m'1n6, man{o(t) B, W, pl.: m'1n{ę" man{etu B, m'1n{i W 1) 'męż
czyzna', 2) 'mąż, małżonek'.
sa m'1n6a, sa m'1n6iŚ B, W II sa nrsnkam B 'trudzę się'.
nrsndra m.,
nrsndru n. 1) 'roztropny', 2) 'grzeczny, spokojny'

r,

B, W.
nrsndu, nrsndutu, pl.: m'1nd'ę" mand'!it'\j> 'jądro u mężczyzny',
w W niein., .cf: ta~ak.
m'1ngla, m'1nglata 'mgla", m'1ngl'ę,stu vr'1tm.'~ 'cz.aslllglisty' B,W'.
m'1nka, m'1nkata 'trud', m'1n~na rabuta 'trudna, ciężka praca' S, W.
sll, IIl'1nkam
sa I1l'1n6a.
nrsnta m., f., nrsntu n. 'mętny, -a, -e', dat'!} v'elli m'1nta! (se.
..oda) 'prżekleńśtwo: 'żeby cię pochloIlęła mętna (sc, woda)!'
B,ef. m'1tnaW.'

er
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m-sra 'mało', nrsrićka 'malutko', s'edni si m1,ri6ka! 'siądź na
chwilkę!' W, ef. mt"va S.
nrss, nrsstu, nrsstuvi pl. 'młodziutkie wino, zw. też: ~ir8: S, w W:
mustu vinu 'ts'.
m1,~ka ef. miśka,

m1,~lm' 'dziecko płci męskiej' S 16, et. muśka,
m1,~tixa t. 'macocha' S.
nrstka, m1,tkata, nrsbki pl. 'maśnica' S, W.
nrstna oda 'mętna woda' W, cf. nrsnta S.
mras, mrazótt), mrazuvi pl. 'mróz' S, W.
mratuwec cf, martuvec,

mrav'a, mrav'ata .'mrówka: .S, W.
mt"6awaW, mt"6uva S, mr1,6uvata S 59-60 'zmrok'.
mt"fka et.. mt"va..
mt"s'a W, mt"sam. S, mt"si~ S,' W 'jem mięso w czasie postu'.
mt"snam.; r, mt~snun.. ·'niepostne, »trefne-" S, W..
mt"~a,mt"ijata'ciało' S, W. ,
m.t:va, 'trochę, mało', mt·fka 'malutko', mt"va gudini 'kilka lat',
ut mr"va, yr'lim'i} 'w niedługim czasie', da idi~i mr'sfka da
viij! 'gdybyś na chwilkę poszła zobaczyć!' Sief. m1,raW.
mtzn'a, W, mtznam. S, mt"zui~ S, W 'marznę, ziębnę'.'
muxa, muxata, muXipl;, den«: mu~i6ka S, mUx6iDka W 'mucha' S, W.
muxaMt .W, muzabet II muabet S 'rozmowa'.
muzarabe ef. murabe.
muxla,muxlata 'pleśń', l'abu mux.l'asuva 'chleb pleśnieje' S, W.
miixlet ef. mjiixlet.
muja,muji~ 'myję' W.
mul'i},mul'i}tu 'muł' S.
mul6i}, mUl6i}nta pl. 'źrebię' S, W.
mulif m" mulif'\,t pl. S, mullwu II -i~u n., -iwa pl. W 'ołówek'.
mulisto
mulista pl. 'naszyjnik, zwl.z korali' S, W.
mulitfa (se. na lixusa) 'modlitwa przy porodzie' S, W, zresztą
ag'azmó 'modlitwa wogóle': pódvikni popu da p'lij mulitfa
'zawołaj popa, żeby odprawił modły przy położnicy' S.
mulófa W, mulóya S 'pelargonia (kwiat)'.

n.,

mumr'am ef. nrsmr'a,
mungure cf. man~ura.

murabe

II muzarabe n.,

+ musśndra,

-śndrata

murab'anta pl. 'wojna' S, W.
1) 'rodzaj komory z przegrodami z desek',
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2) 'b. duża szafa na zboże etc.' S, W.
mustajk' I} pl. t. 'wąsy' S, W.
mustu cf. m1:.s.
muśka ruba 'męskie ubranie' S 29, cf, m1:.nĆ, nrsśku,
muśturak, -aku, -aci pl. 'klozet' S, W.
mutuvilu, -ilutu; mutuvila pl: 'motowidło', cf, Marinov-s str. 97,
rys. 83.
N

na 'na! masz!' S 43, nati pet' lira W 82.
na 1) 'w(e), łac. in' S, W; a) miejsce: na s'elntu 'we wsi' S 19,
na Elada 'w Grecji', na sulńnskata perifer'a 'w okręgu soluńskim'; .b) czas: na mójta gudina 'w mym roku, w roku,
mego urodzenia' S 1, na deka pende 'w (19)ló r.', na jnl'us
'w lipcu', na drugata gudina 'w drugim roku', ua nos d'en'
'w owym dniu', ~tu rabuta prav'at na din'ó '... w ciągu dnia',
2) 'na' S, W; a) mieisce: traĆi na a~tiIlU:mijata 'biegnie na
'. posterunek policji', i sl'asi tój na zim'ata 'schodzi na ziemię', na pant/ó 'na drodze', za da poj na gurbet 'aby udać
się na obczyznę', u duló na' p'l}suko e••• na piasku', na stranata
'na boku', .b) czas: trista draxmi na m'fisnictl'300 drachm
.na miesiąc' S, dva p1:.nt'a na din'ó '2 razy na dzień',
3) 'do' S, W; utidins ~inata 'poszedł do kobiety', si utidi
na kśenuduyljum 'wrócił do hotelu', utiduxa nars'elutómu
'poszli do jego wsi', utidi na pórtata 'podszedł do bramy', fl'azi
na kuritutu da sa Hmpi 'wszedł do koryta (sc. rzeki), aby się
kąpać', idi na udajata 'idzie do pokoju', utlvarrr na Ćurba~ijata
'udaję się do bogacza', m'l} kalesa na ask'er't{'wezwal mię do
wojska', utidul. na Dimir-isar 'odjechałem 'do D.~,skokna n/etr'l}
na udajata . 'skocizył do pokoju (do środka)',tltidinaperiv61'u
'poszedł do ogrodu',z'emr1:.va kal na xrabUl'u 'wzięła tr00hę
błota do' wazonika', .·za·pM na Ev:rópa·'udaszsię··doEurOpy',
pMta"idin tiligraf na Evropa'wysyla'depeszę d6Europy',
ut ,g'i'llunas'elu, utkasaba,ha kasaba 'od wsi dowsi,z miasta
do miasta', dur da tr1:.gna na rabuta 'zaIlilllzabrałemsię"do
roboty', kl'uĆuvetu na rankatada gi paradosa 'żeby oddal
klucze .do rąk',
"
••.••.••'.'." .' ... ' ., ., ..•.. . ".' '. <<
4) varia: na idindruk mastur 'u innego majstra', wiknuwa
na im'l}nttl 'wola po imieniu' W, na str'fi~ta 'naprzeciw" na
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vi~er0- 'w nocy' lub 'wieczorem', móma na ~isnajsi gudini

'dziewczyna 16-letnia', na drugit'\); dv'l1t'\);gudini 'po dwóch
następnych latach', na gudinata 'za rok, po roku', siit'u na
idin 'o godzinie pierwszej', siit'u na dva 'o godz. drugiej',
na t'es pari da po~ da najdi~ idin xubaf daskal 'za te pieniądze ...',
5) genetivus poseessious: man'~1l na ask'er'u ''wikt żołnierski'
i

t. a;
6) dativuS: vel'a na majka'mowię matce', na ~urba~ijata

mu sa ra~daina mumńśka 'bogaczowi urodziła się córeożka',
daj gi na m'en'\); (sc. rubit'\);) 'daj je (sc, szaty) mnie' S 33.
*nabim: mu sil, nabi raDkata S 35.
nabńn = barabat. 'razem'; za poj mi nabun 'pójdziemy razem' W,
w S nieee; cf. barabar,
nMa, nMata 'stryjenka' S, w W nieen., cf'. ~iDka.
nad'anuvam, -l1nuva~ 'wdziewam' S, W; [as si nad'anuvam rubi
'wdziewam ubranie', za nad'anam papuc'\); 'wdzieję buty', gi
nadil1naxa krilata 'przypięli skrzydła' S.
nadas m., nadaz'\); pi. 'pole zorane nie zasiane', prśvimi nadas za
da s'l1jmi I'atna s'l1dba S, w W niezn., cf; ugar.
nadól 'nadół' S.
nadufka, nadufkata, nadufki pl. 'wzdęcie' S, W.
sa nadup'uvam, sa -itp'uva~ 'kucam, wystawiając podex' S, W.
*naduvam: gu nadu m'\);xot sas d'tX 'nadął worek powietrzem' W
74, da sa naduj (sc. b'tnMata) 'żeby (sc. beczka) napęczniała,
namokła' W 69, na oar'u u&t'\); mu sa sa naduli 'królowi
na puchły oczy' S 24.
(za ti) nadvija, ti za mi nadviś 'pokonam cię', mu nadvixa Galitu, G'ermanitu S, jas gu nawix W.
. na~at' 1) 'wtyl, wtyle', 2) 'spowrotem' S, W; sa ni ubma na~at'
'nie oglądnąl się poza siebie', da si po~ na~itt'! 'wróć się!' S.
*na~iga(m): fat'l}xa da sa na~igat nagor'\); 'zaczęli podnosić się
(dźwigać się) dogóry' W 69.
naftitu 'majtkowie, żeglarze' W 85.
n'l1ftu 'ktoś', po przeczeniu 'nikt' S; da gu Ul widi n'aftu 'aby
go nikt nie widział' W 69.
naglava: sas paśata sa ni sl'ava naglava S 49.
nagor'\); 'wysoko', pónagór'ę 'wyżej' S; ut Sulun n. 'poza Soluń' S 2.
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(za) nagótf'aW,nagutfim S, -iŚ S, W 'przygotuję';. sa prim'Iin'a
.. u n'ejnit'ij> rubi,~tu si imMi nagutf'enu 'ubiera się w swoje
szaty, które sobie była przygotowała' S...
nagutf'óvam 'przygotowuję', jas sa n. 'przygotowuję się' S, cf. sa
napra,jamW.
sa nax.ó~da 'jest, znajduje się, il y a' S, cf, ima, sa .nawa.
naxó~dam 'zIlajduję, zastaję' S: .naxó~da caruvata; móma da spi
'zastaje królewnę śpiącą/o
nainóś. 'odrazu, natychmiast' W, cf, birden, utinóś S..
n'Iij! 'nie!, nie jest' S, W; wzmocnione: n'Iij taka S,n'Iijt1:.j W,
cf. ni..
najaw'ij> W, na najvi S 'na jawie'.
sa najavam 'objadam się' S, W; za sa najada W 65,da sa naid'M S 31.
(za) najda(m), najdiŚ'znajdę' S, W i tuk najduxADgli' 'zastałem
Anglików', .rasbud'en sa najdiB 14, 16.:
najdółna m.,' f.,najdółnu n.:najgorszy, najlichszy, ."a, -e' S, W.
najlstina II naistina 'naprawdę' S,' W; najistinska t. 'prawdziwa'

S, W.
(za) nakaram .'nakłonię' S; da t'i} nakarat da kimanisaś 'aby cię
nakłonili do grania na skrzypcach' S 27,
sa nakaśtam 'wspinam się S.
sa nakfasuvam 'przemakam' S: da si gi nakfas'ąm ranc'Iit'i}! 'że
bym sobie ręce pomoczyła F S 64, cf; sKnakt,snuwam' W.
sanaklt,<!uva (sc, raDkata) S,1nu sa naklt,<!i (sr, raDkata) 'zwichnął: sobie rękę' S.
n'Iikn'i} l) 'przedwczoraj', 2) 'przed 2-3' dniami' S, W.
sa nalrssnuwam..'przemakam', sa nakt,suax'przemokłem, zmoczyłem się' W, cf. sa nakfasuvam S.
za nakusam, -usi~ 'skosztuję' S,W.
nal'ap-: katran'u sa nal'ąpl na rlmkav'u 'smoła przylepiła SIę do
rękawa' S 22,
nal'avam, -avaŚ (sc, vóda) 'nalewam (wodę)' S,' W.
nalbantin, -antinu 'kowal' S, W.
n'am 'niemy' S.
(za) nam'l}r'l} W, za nam'aram,-ari~ S, W 'zmierzę, wyceluję'.
.namazuvam, -azuvaś 'namazuję, nacieram' S,Wikatran zagllllama~i§ 'posmaruj smołą', gugl'eciatpaltótu katran UamazaIlu
'patrzą, a paltot posmarowany smolą' S 22.
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namignuvam, .-ignuva~ .I). 'daję znak okiem', 2)' '»robię oko-.' S,
W, cf'. kl'epam,
namistu 'zamiast, w miejsce' S: Ć,ukakucurnamistu Iringjót 'uderza pniak zamiast Iringiota'.
naćkul 'dookoła' S.
naćpaku W, naćpuku \I napopuku S· 'odwrotnie, naopak'; gi (sc.
papucit'ą) vr-szuva naópuku 'wdziewa buty naodwrót'. S 22.
(za) naostr'ę, naóstriś 'naostrzę' W, et (za) natóćam S.
naóstrin, -óstrina, -óstrinu 'naostrzony, -a, -e' W, et natóćin S.
naóstr'uwani 'ostrzenie' W, et natóćuvani S.
sa nap'ekuvam 'parzę się', jas sa nap'ekux, tisa nap'eĆ,i 'sparzyłem, -eś się' S,
sa pupar'uwamW.
sa naplvam, -iva~ ~piję', da sanapi~! 'napij się!' S 3L
napl'uwam 'napluwam, opluwam' W.
napopuku ef. naópakn.:
(za) napór'ę, -óriś 'zakłuję', da sa napóriś 'abyś SIę uklól" S 31,
et pórnuwam W.
napósl'ęt 'wtyle', n. m'en'i» 'za mną" S.
napsln'uwam 'napełniam' W; gu napslni tufejk'ut 'nabił strzelbę'
W. 69,
napńln'uvam.
(naprajam 'poprawiam'), sa naprajam, -aja~ 'przygotowuję się' W,
et nagutf''óvam; naprav'am S.' .
naprśstuk, naprastoku(t), pl.: naprastóci, naprastócitu 'naparstek'

er.

.J ..

er.

S, W.
napr'M 'przed' S, W, ut dvajsi gudini napr'gt 'przed 20 Jaty' S;
naprav'am, -av'a~ .1) 'poprawiam, naprawiam', 2) 'przygotowuję,
robię, dokonuję' S; napravix ftisó 'na-, poprawiłem ścianę',
da ti napravi pant/ó 'żeby ci przygotowała drogę',gi napravi
krilata 'zrobił skrzydła', baxć,ata pak sa napravi xubava 'ogród
znów stał się ładny' S, cf. naprajam.
(za) napuja, napui~ W, napuim, napuiś S, 'napoję (np. konia)'.
napujóvam, -óvaś S, napńwam, -uwa~ W 'poję (np. konia)'.
napńln'uvern, -Iiln'uvaś 'napełniam' S, W; napńln'uvampu bl,n(l,fit'\?
'napełniam beczki', sidimt'ax gudini sa napUln'axa 'upłynęło
pełnych 7 lat' S, et napsln'uwam W.
napuwam
napujóvam.
da sa naraduvam 'niech się nacieszę' S 17, n'eka da si naraduva
d'at'i»tomi! 'niech się nacieszy mój syn!' S 32.

er.
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naran6 m., naran6a pl-. 1) 'naręcz (np. drzewa)', '2) 'miejsce na lonie, gdzie się trzyma dziecko' w, cf. ku~ak S.
.narast/uvem 'wyrastam' S; majka m'!j> narasti 'matka mię odchowała' S 1, ale narasti (se. dśtincetu) 'dziecko podrosło' S 16,
dur da narast/e (se. t/ut/ńn'u) 'aż urośnie' S 4.
nar'enduvam 'układam (np. talerze na półce)' S, W; aor.: gi narindix S, narenduy W, ja nar'endi mumata flur'a 'dziewczyna
przystroiła się w kosztowności' S.
.nar'evam 'układam', też o tytoniu: nar'eva p'et' dran~'li 'układa
(sc. liście tytoniowe) w pięć »drągów«' S.
narićnica " nari6nica 'czarodziejka, wiła' S.
:n'lisa 'dziś' S 32, 33, cf. n'esa,
nasam 'tu, w tę stronę', np. idi nasani sas kón'u S, nasam natatak 'tu i tam' S, W.
nasawam, -awaś 'karmię piersią,'; majka nasawa malećkutu 'matka
karmi dziecko' W, et. dujim S.
nas'etnina 'nakoniec' SIO.
nasipuvam, -ipuvaś 'nasypuję' S,
pusipuwam W.
sa nasm'lix et. sasm'lijam.
nastll'am, -il'a§ (sc, snópi na vraśilu) 'rozścielam (se. snopy na
gumnie czyli boisku)' uż. przeważnie tylko w tern znaczeniu,
ale S 22: na zim'ata pep'al za nastil'e§.
na§'ju m. S, nMut m. W, na§ta 1., na~tu n. S, W,nMt'!j> pl. S
,
,
nasz, -a, -e.
na§l'umuvam, -umuvaś 'naśliniam' S.
n'li§tu 'coś, jakaś rzecz', n'\}§tata pl. 'rzeczy, przedmioty' S.
nat'!j>nxa 'w cztery oczy' S,W.
natatak 'dalej, następnie' S, W; ut utr'\} natatak Gósput' znaj,
kak za prumin'ómi 'P. Bóg wie, jak będziemy żyli dalej od
dnia jutrzejszego' S 3, ut n/esa da natatak 'począwszy od
dziś' S 47.
natazjaka 'tutaj' S.
(za)llató~am, -ó~i§ 'naostrzę' S, cf, (za) naostr'!j> W.
natMin, -óĆina, -óĆinn 'naostrzony, -a, -e' S, et. naóstrirr W ..
natóĆuvani n. 'ostrzenie' S,. ej: naóstr'uwani W..
sa naućóvam, -óvaś 1) 'uczę się', 2) 'dowiaduję się' S, W; m'\}
naući 'nauczyła mię' S 1, pita, d'e ja prav'at k'uprijata, da
sa nau& 'pyta się, aby się dovviedzieć,.gdziebudują most' S 24.

er
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(za) sa naum'ę W, sa naum'am S, sa naumiś S, W 'przypomnę
sobie', i tugśs sa naumi taj za gudinicata 'i wtedy sobie on
przypomniał o narzeczonej' S 19.
'naum'uvam (z acc.) 'przypominam sobie, myślę o' W; jas gu n. skuI'ótu 'myślę o szk()le' W.
sa nawa 'znajduje się, bywa' W, cf. sa' naxo~da.
nava~dam 'podlewam' S.
sa navedi dalót 'gałązka ugięła, nachyliła się' W 75.
{za) navija er. nadvija,
navikuvam, -ikuvaś 'nawołuję, wykrzykuję' S, w:W nieen., er.
.wiknuwam,
naznujen, -ena, -enu 'spocony, -a, -e' S, W.
na~eguvam II na~e~uvam, -eguvaś II "e~nva~ 'rozżarzam, rozgrzewam
coś, trzymając na ogniu', fut.:za na~l~em, na~i~M S, w W
niezn., er. stupl' ówam.
ne cf, n'a,j, ni.
n'eguvlju m. S, n'eguwsjut m. W, n'eguvata f., n'eguvótu n. S,
W, pl.: n'eguvit'\} S, n'eguw1,t'\} W 'jego (posses.)'.
ri'ejnajut m. W, n'ejniju m, S, n'ejnata f., n'ejnutu n., pl.: nejnat'\} W,n'ejnit'\} S 'jej (posses.)'.
n'eka 'niech' S.
n'ema 1) 'niema' S, W; n/ema g1,ska n'etr'\}?.. ja prul'etna, ja
n'ema ja! S 56, 2) futurum zaprzeczone: n'ems da móga-da
dójda S, n'ema da znaj da kimanisa S 27.
'n'emam, nemaś 'nie mam' S.
n'emladlsuvam 'moknę' S: isa n'emladisat krilara 'zmokną; skrzydła'.
n'esa 'dziś, teraz' S; ut n'esa da naratak 'począwszy od dziś' S
47, er. n'a,sa.
n'etr'\} S, n1,tr'\} W 1) 'wewnątrz, do środka' S, W: guklaj nć
tr'\} u vr'ati~t'etu 'kładzie do (środka, do) worka', mu pi§e
n'etr'\} na knigata 'pisze mu wewnątrz w liście' S, 2) w poIączeniu z za: 'za, w ciągu': za, u ina nid'al'a n'etr' \lo 'za 1
tydzień', za ina gudina n'etr'\} 'w ciągu jednego roku' S.
m 'nie' S, W; ni imMi 'nie było', ni mu~a 'nie mógł'; ni... ni II
ni ... nitu 'ani ... ani' S, W; ni na t'eb'\} ti sa sm'aja, ni na
na man~ata ti sa sm'aja 'ani się z ciebie nie śmieję, ani z jedzenia' S 18, er. nitu.
ni S, n1,j W 'my'.
nibe, nibótu, nib'śnta pl. 1) 'niebo', 2) 'podniebienie' S, W.
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ni6im, -i~ 'schylam się'. S, et. niknuvam,
nid'llYa t. 1) ~niedziela', 2) .'tydzień' S,W.
nif''elan, -elana, -elanu 1) 'zJ:y', 2) 'nieposłussny' S,
1M W.
nifelang'a t. 'zlość, gniew' S•.
nikakfós, nikakfa, nikakfó, nlkakfe pl. S, nikakuf.mlkakfa, nikaku,
nikakfr, pl. W 'żaden, .-a, -e'.
niknuvam, niknuvaś 'schylam się' S, W, et niĆim.
nikulsk'ju se. m'!ij~nc 'grudzień' S, W.
nimoj oznacza zakaz: nimoj vr'!ivi~ 'nie mów!'.
nin'uka, -ńkata, -uki pl. l} 'nos' S,. 2). 'ryj (u świni)' W, ef. nós,
nipr-atka, -t,tkata = ~arina zmija, mlógu farmakąta 'zmija' S,
w W niezn.
nirija, .nirijata S, niruja W 'brózda'.
niska m., t. S, nisukm., niska f. W, nisku n. S, W 'niski, -a, -e';
niska duv'ak 'człowiek niskiego wzrostu:' H, cf.. kuso .
ni~i n. 'wyspa na morzu' W, cf. ada.
ni~i§t'e n., ni~i~t'ltnta pl. 'mąka przyrządzona w domu przez ugotowanie ziarna, a następnie' po wysuszeniu przez' b. staranne
.przesianie' S, W.
niśt'er, ni§t'er'u, ni§t'er'~ pl.-:- noŚ mlógu riatMinxubav'~ ~tu
side S, W.
niŚt'er6i n. 'scyzoryk' S, W.
nita, nitata, niti pl. 'nić' S, W.
nitu 'ani' S: nitu kali mera i r'eĆi 'nie powiedziała jej arii dzień
dobry', cf, ni.
niva, nrvata S, W, nivi pl., nifka d.em. S 'rola',
niv'asta, niv'śstata S, W, niv'śsti pl. S 1) 'synowa', 2) 'żona', 3)
'panna młoda (przy ślubie)'.
niv'ęstńlka, -ńlkata 'myszołów' S, W.
ni~imi .t/ut'un' 'ukladamy tytoń, nawlekaj~c na sznurki' W, et.
r'endam, rindim S. ,.
nóf, nova, nóvu 'nowy,-a, -e' S, W; stana ut no~u braktit'... nanowo' W 74.
nófra, nOfrata, nófri pl; 'nozdrza' S,w Wniezn,
naft', nuft/ó, pl.: nófti /I nOft/\j;, nuft'at'\j; 1) 'paznokieć" 2} 'racica'

'er.

·i.

S, W"
noga, nugata, pl.: nO~'\j;, uu~'ltt'\ł 1) 'noga (u czlowieka Iub zwierzęcia)' S,W, 2) 'noga w warsztacie tkackim, 'mi której O:piera
się krosno' Wi sas nO~'ll-jajan 'pieszo' S, W.

ł
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nójma f. 'znak porozumiewawczy, skinięcie' S, W.
noni~ki pl. tani, S, nóśnićka pl. tant. W. 'nożyczki',
nóśnica, -i.
nos m., nas f. S, W, nnzi n. S, nńs n. W, n'.es pl. S, W 'ów,
,
owa, owo.
nos, nusót, nósuwi pl. 'nos' W, cf. nin'uka,
IlOS'~, nosi~ se. rubi'noszę (ale tylko o ubraniu)' S, W; 'noszę
(w 'innem znaczeniu)' ef. karam.
,~
,{. p.:
l nozuvi,
\{. . nozuve
,ot
't' e ,., S W
nos, nozu,
U' noz ,
.
noMa n., noManta pl, 'scyzoryk' W, cf, ~aki" ni~t'er~i.
'~f a, nu""f't
'~f' nus~f't'
nos
a a S , W., p l.: nus~f't'
':& l} W , nOSI,
I I}, d em.: DU""f'urk a
S 'niecki'.

er

no~nica pl.tant. W, no~nici pl. fant. S 'nożyce'.
no~ni~ka cf, noni~ki.
n±,j ef. ni.
n±,tr'l} cf. n'etr'l}.
nu duł, -ułu 'żelazo na końcu bicza, zwanego "kMina«, które
służy do ogarniania ziemi z pługa' S, cf, ~ak'el, ~ik' el,
nuk cf. mluk.

numeru 'numer' SlO.
n'urija, -ijata, -lji pl. S, n'uruja W 'rowek zrobiony
w ziemi'.
nuśtóvam, -ova~ 'czuwam' (nie: 'noouję'l) S, W.

umyślnie

o
óblaćnu W, óblaśnu S 'pochmurnie'.

oblak, oblaku, pl.: oblaci, óblac'etu 'chmura' S, W.
obran~ m., óbranću, pl.: obran~l}, óbranćetu 1) 'obręcz na beczce',
2) 'obręcz na kole' S, W.
óbras, obrazu, pl.: óbraa'ą, óbras'etu 'twarz' S, ef. lici.
.ófca, ufcata, pl.: ófc' I}, ufc'Iit' ~ 'owca' S, W; M<'5ku maslu 'masło
z mleka owczego' S, W.
'OXi 'nie!' S, W: ni mo~i da sa stupli bile, oXi da sa sfari S 55,
oXi! za poda W 85.
ok, ukó S, ókut W, pl.: ókuvi, okuvetu 'grządziel pługa' S, W.
.oktakóśe '800' S 1.
' ~ UvI
x' t' l} 'oko' S , W .
·0, k
u, k
u 'ot u, p l .: oca,

-ókul

'dookoła'

S, W.
01, óluwi pl. 'wół' W, cf'. vól S.
(za) sa ómuja 'umyję się' W.
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ómus 'ale, jednak' S, ef. ama,
ónd'en/ II óndin: 1) 'pojutrze', 2) 'za kilka dni' S, W.
óra kalisu 'szczęść Boże!' S, W.
or'~x, or'~xu, pl: or'~x'~, or'ax'etu 'orzech' S, W.

óram 'orzę' S.
ósnuva, ósnuvata S, W, pl.: ósnuvi, osnuvit'~ S 'osnowa tkacka'.
óstavi m'~ m1:,n~i! 'zostaw mię mężu (se. W spokoju)' S 13.
ostra m-, f., óstru n. 'ostry, -a,-e' W.
o~tj S, oMi W79 'jeszcze', ef. e~ti W.
ótbratki pl. tant. 'uroczystość rodziuna przedślubna' (ojciec panny
młodej zaprasza przyszlego zięcia i jego rodzinę na przyjęcie,
po ktorem już tam wszyscy nocują); gi kalesa tatknji na
ótbratki 'ojciec jej (se. panny młodej) zaprosił ich na » otbratki-" S.
óti 'że' S, W; si klaj sas umó, óti Gósput/ sani naxMda 'myślał,
że P. Boga niema', kazuvMi na insanu, óti pieanótu sa ni
raspisuva 'mówił' ludziom, że postanowień (se. Bożyoh) nie'
można zmienić' S, ef. iŚ~.

p
paćavura, -urata 'ścierka' S, W.
padam, pada~ 'oskarżam' S.
padna cf. panam.
paxida, -idata 'paść na myszy, ptaki' S, za pilc'a paxida, za m1:,~ka.
kapan W, ef. kapano
p'a,jam S, W II p'a,m S, p'a,~ S, W 1) 'czytam', 2) 'uczę się'.
pajan~ina, pajanfinata S, pajin~ina W 'pajęczyna'.
pajank, pajangu, pl.: pajan~i, pajan~'etu S, pajal4k IIpajllik, pajal4gut, pl.: pajal4gi II-~i II pajil4g'~ W 'pająk'.

pak 'znów, spowrotem' S, W; fatixa da igrajat pak 'zaczęlispowrotem grać (sc. w karty)' S.
+pakti: . dawniej tak żona mówiła, zwracając się do męza, ef. mario
pala, palata 'derka na konia' S, W.
palaf'szalony, warjat' S.
palaiaarka, -arkata 'rodzaj rękawiczki z drzewa na trzy palce dla
chwytania kłosów przy żęciu sierpem zboża' S, W.
palan~a f. 'waga ręczna z talerzem u dołu' S, W.
palat'm. 'pala({ S, W.
palav'ata = dililik 'bujny, burzliwy okres młodości' S 18.
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palĆanik, palcaniku(t), palĆanici pl. 'nóż (trzósło) pługa' S, W.

paltó, -ótu 'płaszcz' S.
p'am ef. p'ajam.
panipór S, pampór: W, -óru, -ór'ę pl. S 'okręt'.
pamprica, -icata 'paprzyca w młynie' S 43.
p'ana, p'śnata 'piana' S, W.
panada, -adata, -adi pl. 'piega' S, W, cf, damgś,
panadlivu lici 'twarz pokryta piegami' S, W.
panagir m. 'święto uroczyste (większe niż: praznik)' S, W.
(za) panam, pani~ S, padna W 'upadnę'.
pandófla: f. 'pantofel skórzany'W.
pan'~ar, -aru, -ar'\} pl. 'marchew' S, W.
panica, -icata 'talerz z drzewa' S, W.
pantalónj -ón' S, W II pantanól ] pantól S, pl.: pantalón'a S, W,
pantanól'ę II pantól'ą S 'spodnie'.
pantićka, -iĆkata S, pt.ntiĆka W 'ścieżka'.
panukla f. 'jakaś zaraza' S, W.
papadja, -ata S, W, pl.: papadjanta S, papadja W 'żona popa'.
papagalu S, W, pl.: papagśluntc S, papagalufci W 'papuga'.
paplurna f., paplum1:,t'\} pl. 'kołdra' W.
papr'ęk m., papr'ęoi' pl. W, paprit' f. 11 papr'ht' f., paprata, pl.:
paprit'\}, paprat'etu S 'paproć'.
papsuva 'ustaje, przestaje', nipapsuva 'bez przerwy' S, W; tój xiĆ
ni papsuva plMin'etu 'nie przestaje płakać' S 25.
, -ucu,
,
" t ' \} 'b UCI'k' S, W •
papuc,
p l.: "
-uc \}, -UCI
papuĆija m. 'szewc' S, W.
papuda, -udata = dr'ebna fasul 'fasolka' S, W.
para 'niż, aniżeli' S, W; n' eka si biX u Xapsanata, para sa tuk
'żebym był raczej w więzieniu, aniżeli tutaj', na t'eb'\} druga
~iza n' ema za ti dam para za ti gu v'ena ~iĆkutu imani 'tobie nie mogę wymierzyć innej kary, jak tę, że ci zabiorę
cały majątek' S.
paradis, -adisu 'raj' S.
paradósnvam 'oddaję, przekazuję' S: kl'uĆuvetu na rankata da gi
paradosa 'żeby oddał klucze do ręki'.
parafir, -iru II ir'u, pl.: -iri, -iritu S, paraflr/, -ir'\} pl. W 'okno'.
paraklis, -isu(t) S, W II parakliś S 'kapliczka'.
parak~inu n. 'dziwne, nie do wiary', n'aj p. 'nic w tem dziwnego' S.
paramaca f. 1) 'agrafka', 2) 'mamka' S, W.
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parapunisanud'ltt'i} 'rozżalony młodzieniec' S 54.
parapunu n. 'skarga, zażalenie' S.
parasol m., -ol'i} pl. 'parasol' W, cf: s'ItDka.
par~a f 'kawałek', W, cf; kumat' S.
parea 1) 'towarzystwo, znajomi' S, W; sid/ItXa as .pareata W 71,
2) 'gromada': ina parea l'udi S, cf. ~eta.
pari S, par1. W pl.. tani, 'pieniądze'.
parlica, -icata, pl.: -ici, -icit'i}. 'oślica' S, cf, magar'i}W.
parlivu maslu 'masło stare, zgorzkniałe' S, cf: mirizliuu W.
parmśk, -aku, -aci pl. 'poręcz' S:i na skalata parmaku katran za
gu namMi~ 'a poręcz na schodach namaż smolą', cf. trapuzan' W.
parmakksk, -1.ku, -sci pl. 'parkan' S, cf. trapuzan' W.
parnar", ~ar'i} 'jakieś drzewo liściaste Q owocach jak żołędzie' S, W.
parnaurn m. 'przezwisko': ~tu muimaxa kt"stinu idin parnaurn
K' el' e~ S 33.
partał, -alu, pl.: -al' ił, -alitu 1) 'ubranie, szaty', 2) 'płachta' S, W.
partiment, -enti pl. 'piętro' S, cf: kat, patuma,
paru~ijasuvam II sa paruśijasuvam 'ukazuję się, zgłaszam się' S:
kuga dójdi din'ó da sa paruśijasa na car'u 'kiedy nadszedł
dzień, w którym miał się zgłosić u króla'.
pasa, pasata, pl.: pasi, pasit'i} S, paska, pask1.t'i} pl. W 'zanadrze'.
pas'a, pasłe~ 'pasę' S, W ;kon'u pase 'koń pasie się' S, W, isl'azi
me~kata da pase 'niedźwiedzica wyszła na żer' S.
paska cf, pasa.
pasmu, pasmutu, pl.: pasma, pasmata 'pasma przędzy zdjęte z motowidła, tak zw. "polovinki-", cf. Marinovs str. 97 sub rrOJIOBJIHEl1.

S, p'ltsn/a W 'pieśń',
paspatepsuvam'przeszukuję, prze\Vracam (szukając)' S 9pastal
-al/Ił pl. 'liście tytoniu ułożone równiutko' S, W.
pestalasuvam sc. t'ut'un' 'układam liście tytoniowe równo jeden
na drugim' S, W .
. pastr'i},pastriś 'czyszczę, plewię' S,W.
pasu n., pasuntata pl. 'paszport' S.
p'asuk, p/l}sukó(t), pl.: p/asuci,p/asucetu 'piasek' S, W.
pa~a
pa~i' pl, 'pasza turecki' S, W.
pMka f'og()n' W: sas pMka ~ika muxat'i} 'ogońem odpędza muchy', cf, kujrńk S.
p'ltsna,p/i}snata, pl.: p'asni,

m.,

m.,

p'i}snit/(ł
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paśtam, pMta§, pat'i}xaor. = t'i} naxo~da di§tixima 'przytrafia mi
się (coś złego)'

S, W.
patirica 'socha' S, \Xl.
patitra, -itri pl. 'pedał w warsztacie tkackim' S, W.·
patka,patkata, patkit'i} pl. 1) 'nieszczęście; wypadek, zgryzota',
2) 'kaczka' S, W.
patla~an m., -an'i} pl. W, patli~an m., -ani pl. S: ~arna patla~an'i}
W, ~erni patli~ani S 'bakłażany', ~arv'eni patli~ani 'pomidory'
S, ef. dumata,
patósuvam, -ósuvaś 'wylepiam gliną (na przyzbie, podłogę etc.)'

S, W.
patrida f. 'ojczyzna' S, \V.
paturna 1) 'podłoga na parterze', 2) 'piętro' W, ef. djuśame, par~
timent.
patima f. 'spód stopy' S, W.
patus f. 'całe urządzenie do wyciskania winogron' S.
paz ar, -śr'u, pl.: -ar'i}, -aritu 1) 'targ', 2) 'rynek' S, W.'
pazarl-sk, -1,ku 'targowanie się' S: prav'at pasarlsku, stOrixa pazarl'sk.
paear'óvam; -ova§ 'targuję, godzę się' S,W; i tam pazari da mu
stóri na oar'u idin kunajk' 'i 'tam się ułożył, że wybuduje
królowi pałac',. sa pazar'at da gu naući da p'aj 'umawiają się,
że go nauczy czytać' S.
pa~dam, pa~da§, padnax aor. 'upadam' S, W; padna umr'a 'umarł' S L
p'e~am 11 p'ekam S, p'eka W, pi~e§ S, W 'piekę'.
p' Mira, p'efiri pl. S, pefir m., pefira f. W 'teść, teściowa'.
pelatija, -ijata eolleet. 'klienci' W 8I.
pelt/ek, -eku, -eoi pl. 'jąkała' S, W.
p'óna, p'enata 1) 'rączka do pisania', 2) 'pióro do pisania' S, W,
ef. kundilufóru.
p'ent/ f., pl.: p'endi II p'end'ą S, pent/ut, pend'ę pl. W 'piędź .
odległość między rozstawionym kciukiem, a małym palcem'.
p'ent' f., pinta, pl.: pintit'i} II (pend'a) S, penta, pintata, pint1,t'i}
,
pl. W 'pięta'.
p' entuk, p'entuku, pl.: p'entuei, p'entucetu 'piątek' S,· W.
pep'i}ł, pip'aló, pl.: peP'i}l'i}, pepiletu 8, pepil, pipilót W 'popiół'.
pepil'śnu 12. S, pipilisu n. W 'szare'.
p'eraW,p'eram S, pir'e§ S, W 'piorę', cf, pir'em,
perd'e ef. pird'e.
Biblioteka »Lndn

Słowiańskiego,
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.okolica' S: na

sulńnskata p.

'w

okręgu soluń-.

skim' S 2.
p'eru, pirótu, pl.: pira, pirata 'pióro' S, W; pira 'pierze, puch'
W, cf, piruśka, pupula.
pe~ f., pi~ta, pl.: pe~t'a, pi~tit'l} 'piec do pieczenia chleba' S, w W
niezn., cf. xurna.
pe~am, pe~ka~ 'jęczę' S, W.
p' et' '5', pidis'et '50' S, W, P'l}tnajsi S, -ajsti W '15'.
p'eta 'fala (zwl. sukni)' W, cf. sufra S.
petala f., petalata, petali pl. 'podkowa' S, W.
póz/a: jas t'l} pez'a, ti m'~ pezi~ 'szydzę z ciebie, szydzisz ze
mnie' S, W.
pi~eta 'podbródek dziecięcy' W, et. g'usluk S.
pi~ka f. 'narząd płciowy u kobiety młodej' S, W, cf, punka,
p1dax cf, pijdaX'
pija, pije~ W, pijam, pi~ S 'piję', np. p. bira 'piję piwo' ale też:
pijam t'ut'im' 'palę tytoń' S,W.
pija~ka, -a~kata 'pijatyka' S, w W niezn.
pijan, -ana, -anu 'pijany, -a, -e' S, W.
pijavice. II p'javica, pijavicata, pijaviestu pl. S,. pl'awicaW 'pi_
jawka'.
pijdaX II p1daX stanuvam 'ukazuję się' S: stanap1dax idin klajl}nc
n'etr'~ S 52, isl'azj pijdax idin arapiu S 51.
pika, pika~ W, .pikajam II pikam, pikai~ II pikM S. 'oddaję mocz',
sa pikam 'oddaję mocz pod siebie' S, cf, sa pupikśvam,
piklu, piklutu 'dziecko moczące pod. siebie' Si W.
pikmes, pikmesuit) 'rodzaj powidła z winogron i śliw' S, w.
pikM, -Mu 'mocz' S.
pil'~, pil'~tu S,.W, pl.: pilc'ti,W, pilanta II pilc'a, pilc'at'~ S 1)
'ptak', 2) 'kurczątko'.
pil' af m. 'potrawa z ryżu' S, W.
pil~ur~~ .n., piI~ur~antapl. S, pil~ul4ka f. W 'pisklę; kurczątko'.
pilinu, -inutu, pl.: pilinuIlta,pilinuntata S, pilin, -in'IJ- pl. W
'piołun'.

pilka, pilkata, pilki pl. 'człoIlekmęski (przedewszystkiem umło:
dego osobnika)' S,W, cf. kur'
pilt/e, pilt/anta pl. 'powidło (zwł. ześ!iw, ipomidoró"W)'/S, .~.
pinakutę, pinakutata S, Wf pl.: pinakntit' ~ S,pinakutl,t' ~ W
'niecki z przegrodami, w których rośnie ciasto na chleb'.
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pinavrejk/ m., pinavrejk'ą pl. S, bin'uwrek, -eci pl. W 'spodnie o bardzo szerokich nogawkach i siedzeniu, noszone przez starszych'.
pin6a f. 'obcas' W, ef. takim' S.
pinćlca, -icata 'strzała pługa' S,
ba~l1,k W.
pindólaru, -ólari pl. 'pieniądz turecki = 5 lir' S.
pin~e, pin~§,nta pl. 'podeszwa' S.
pint/eł, pint'elu(t) S, W, pl.: pint/el'ę, pint/elitu S, pintli W 'kogut'.
pint'el6a, -elćanta 'kogucik' S, W.
pinturka f. 'mała pięta' S, W.
piper',-er'u: 6i}rven p.'papryka' S, W, 6erna p. S, 6arna p. W 'pieprz',
piperka, piperki pl. 'rodzaj słodkiej papryki' S, W.
pipón', -ón'u, -on'~ pl. 'melon żółty' S, W.
pira, pirata 'para' S, W.
piraksuvam, -aksuva~ = t'i} gibam, t'~ zakMtam 'prześladuję' S,
W; da znajax. gu ni pirśksuvaj; 'gdybym był wiedział, był
bym go nie prześladował' S.
piran'e, -etu, piran'anta pl. 'pranie' S, W.
pird'e II perd'e n., pird'anta pl. 'firanka' S, W.
pir'em II p'eram S, p'era W, pir'M S, W 'piorę'; sa ni pir'M ti?
'czy nie masz perjodu?' S.
pirjunisam
prijunlsam.
prika, prik'e,
pirkija, -ijata 'wyprawa ślubna' S,
pirl'aga 'przystoi' S 37.
pirón' m., -ón 'i} pl. 'duży gwóźdź' W.
pirust'a, -ata 'żelazny trójnożek służący do gotowania na ognisku'

er

er

S, W.
piruśka pl. tani. 'pierzę, puch' W,

er

er

p'eru, pupula.
pisanótu 'przeznaczenie' S: pisanótu sa raspisuva i sa ni rasplpi~a.
suva 'czy przeznaczenie można zmienić, czy nie',
pisk'ul, -ul'u, -ul'i} pl. 1) 'kwiat kukurydzy' S, 2) 'chwost u fezu'
W,
funda S, 3) 'sznurówka do bucików' W,
kurdon S
pismo, -ótu S, W, pl.: pismónta S, pisma W 'pismo'.
pist'a W, pistim S, pisti~ S, W 'oszczędzam'; p. man~ata = pomalku sa jadi 'oszczędzam na jedzeniu' S, W.
pisukiśti n. 'miejsce piaszczyste' W,
kumluk S.
piśa W, piśam S, pi~iŚ "Xl, S 'piszę', piśam sas melan', sas mólif 'piszę
atramentem, ołówkiem' S, n'i1 pisaxa pak a~k'er'i} 'znów nas
wcielono do wojska' S 2.

er
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pi~ak 'pieszy, pieszo' W, et. jajan, xód'a.
pi~in = napr'at' = p"tvu 'wpierw, naprzód' S, W, et. prin,
piśkun' m. 1) 'część wystająca przed piecem chlebnym' S, W, 2)

'rodzaj szerokiej ławy przed sklepem' W.
piśman sa stanali S 60.
pi~nik, -iku, -ici pl. S, piśtinik W 1) 'bochenek chleba' S, W, et.
sumun', 2) 'placek z mąki kukurydzianej' W, et. plastó.
piśtóut 'pistolet' '.TV, przenośnie o członku męskim: stana piśtóut =
stana pilkata W 79.
pita, pitata, pl.: piti, pitit'l,} 1) 'forma wypełniona ciastem na placek' S, W, 2) 'placek kukurydziany' S, W, 3) 'chleb w formie', 12p. misima pita 'chleb kukurydziany' W, 4) met na
pita 'plaster miodu' W, cf. g'umeĆ S.
pitam, pita~ S, pr.tam, pl,ta~ W 'pytam'; sa pita na ikim~ijata
'pyta się lekarza' ale gu pita 'pyta się go', d'atil,}tu gu pita
kon'Ćl,}tu 'chłopczyk pyta się konika' S 31.
pitrici pl, tant, 'zabawa w piłkę, którą się podrzuca, podejmując
równocześnie z ziemi 4 orzechy' S, w W nieen.
Pitrófd'en' 'święto Piotra i Pawła' S, W.
plaĆa W, plaćam S, plMi~ S, W 'płaczę'; kak da ni plMa 'jak
nie mam płakać?' S.
plaĆini, plMin'etu, pEtĆin'łmta pl. 'płacz' S, W, ef. płakani.
plaćka, pl'aĆkata 'rabunek' S, W.
pl'aĆkam, pl'aĆka~ 'rabuję' S, W.
plaćkawu W, plaćlivu S sc, malku 'płaczliwe dziecko'.
pladnina S, W II plajna S 1) 'południe'; 2) 'obiad'; pupladnina 'popołudnie' S.
pladnóvam, -ova~ 'jem obiad' S, W.
pl'ajam, p1'M 'plewię' S.
plajua ef. pladńiua,
plaka,. plakata 1) 'odwalnicapluga' H, W,2) 'tabliczka szkolna' W;
plakani n. 'pIacz' S, W,ef. plMini,
plak' en~a
'placek z lIląki pszenicznej'. S, .cf . kra~Ilik, tóĆiriu.
plamin,plamin'o, pl.:plamin'l,},plamin'etu 'płomień' S, W.
pł'śna, pl'ę,nata, pl.: pl'ani, pl'ę,nit'ę, 'pieluszka' S; W.
planinka, planink1;t'ę, pl: 'póziomka'. W, w Sniezn.
. pl~ston., pIasta pl. S 'plase~ z mąki kukurydzi~nej', ff.. pi~nlk
sa· pIMa.W, sa plMam S,sa plMi~ S, W 'przestraszam się'; kón'u
sa p]Mi~i S.

f.·.
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plMtam, . plMta~ S, W 'płacę', da ti plat'a S 26, . ti sa plat/eni
gr'lJ,xuvetu S 43.
plaśtani n. 'zaplata' S, W.
pla~tinga f, pl.: plMting~ plMting'etu S, pla~ting1>t'i} W 'waga
pomostowa'.
plat/a cf, plaśtam.
platnu, platnutu, pl.: plabna, platnata 1) 'płótno', 2) 'żagiel' S, W.
pl'ava, ph~vata S, W, (pl.: pl'lJ,vi, pl'i}vit'i} S) 'plewy': pl'lifvataj ut
~itutu, ut slamata S.
plaw'a W, plavem S, plaveś S, W 'plywam'.
pl'awica cf. pijaviea,
plavn'a 'stodoła' S.
(si) pl'esnuvam ranc'lJ,t'i} 'klaszczę w ręce' S.
pl'e~ka, pl'e~kata S, W, pl.: pl'e~ki, pl'e~kit'i} S 'pleco, plecy'.
pl'et, plitórt) S, W, pl.: pl'etiśta, pl' eti~tata S 'plot'.
pl'óta W,pl'etam S, plit'e~ S, W 'plotę (z welny)'; utivam pl'eti~t' em 'idę i plotę' S.
pliX m., plixuvi pl. 'cegla niewypalana, robiona z gliny zmieszanej z plewami' S, W.
plimatik m., plimaticipl. 'keiądz-spowiednik' S, W.
pliskanica, -icata, -ici pl. 'uderzenie w twarz' S, W, cf. pluskani,
s
,
samar.
plltka m., f., plitku n. S, pl1>tka m., f, phtku n. W 'plytki, -a,
-e'; pl. ling'er, pl. bl'udutplytki talerz', pl. vóda 'płytka woda'.
plóća f 'plaski kamień, plyta' S, W.
plaska m., f, plasku n. S, plósuk, plaska, plasku W 'plaski, -a, -e'.
sa pl1>z'am, sa pl1>zi~ 'pelzam' S, W.
pl'uja, pl'uiś W, pł'ujam, pl'M S 'pluję'; pl'uist'em 'plując', gu
pl'una 'napluł na niego' W 71.
pluk, plukuvi pl. 'plug fabryczny' W, cf. uralu.
pl'unka f 'ślina' W, cf, ~lunka S.
plusk'a f. 'pas natkanej tkaniny na warsztacie tkackim' S: natkavam ina plusk'a,
pl'uskam, pl'uskaś 1) 'strzelam', 2) 'uderzam' W; topuvetu pl'uskat 'strzelają armaty' S 13, cf. pukam; pl'usna S, pl'usnuwa
W se. vudata 'woda trysnęła, tryska'.
pl'uskani, pl'uskanetu 1) 'strzelanina' S, 2) 'bicie etoi. w twarz' W,
ef. pliskanica, ~amar.
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plu~t'e, pluśt'etu, plu~t'fmta pl.
w W nieen.

'szeroka część ostrza motyki' S,

po 1) służy do tworzenia stopnia wyższego (comparativus) przymiotników i przysłówków S, W, a nadto 2) używa się w podóbnem znaczeniu przy innych częściach mowy, np. po mi
sa utfóri duśata 'poweselałem' S 3, po na k'u~etu 'bardziej
na rogu (ulicy)' S 27.
poda et. pója II poj da.
pódvik m. 'przezwisko' S.
póftńr 'drugi raz' S, W.
póglinduk, póglindóku, pl.: póglindóci, póglindócitu 'wejrzenie,
spoglądanie' S, W, et. pugl'enduvani.
poXa, poxata, poXi pl. = kanap'u pl'etin 'sznur pleciony' S, w W
niezn.
(za) pója II pójda II poda 'pójdę' S.
poj as, pójasu, pl.: pojasi, pójasetu 1) 'pas' S, W, 2) 'tęcza', 3) 'pokolenie', 4) 'długie belki wzdłuż ściany domu' S.
póli, pul'etu, pl.: pul'anta, pul'arttata 'równina' S, W.
pólimu, pólimótu, pólimónta pl. 'wojna' S, W, et. murabe,
póluk, pulugó, pl.: póluoi, polucetn = rasipanu ice '(zepsute) jaje,
leżące w gnieździe kury' S, W.
pómamica, pómamieata 'podstęp' S, W.
pómit, pumitó, pl.: pómit/ę, pómit/etu 'ścierka w kształcie mIOtełki do zamiatania pieca chlebnego' S, et. pana W, Marinovr, str. 47.
pómn/a W, pómn'am S, pómniś S, W 'pamiętam'.
pómuś, pómuśu, pomu~\l> pl.

II pómuśnik,

pómuśniku, pómuśnici pl,

'pomocnik' S, W, et. pumagMin.
pónasam 'bliżej' S, W.'
pop, popu, pl.: popi, pópitu S, W II 'pópuvi S 'pop, ksiądz',
pópera, póparata 'zupa, którą sięprzyrzlltdza z wody, octu, oliwy,
. pieprzu, papryki i soli' S, W.
pórnuwam, pórnuwaś W, pórkam, porka~fisporkuvamS'morduję';
za t'l} parna 'zamorduję cię'
porojct. prój.
porta, pórtata, portipl; 'brama' S, W.
p()rtarin II 'purtśrin 'odźwierny' S.
pós m.,. pustó S, post, pustot W, pl. póstuvi, postuvetu S, W
'post'.
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naposl'l}t 'wtyle' S, W.
posta~ija m. 'listonosz' S, W, cf: taxidromus.
póstil'a, póstil'ata, pl.: póstil/ę, póstil'etu, dem.:postilka 'zaśoiólka,
np. dywanik, kilim i t. d.' S, W.
pot/a, pót'atu, pót'anta pl; 'gliniany dzbanek z rączką, w którym
się nosi jedzenie do pola'S, W, ef. Marinovs str. 64, rys. 74.
pótkfas, pótkfasu, potkfas'~ pl. 'ciasto pozostawione do zakwaszania chleba' S, W, cf. kfas.
póudnik, póudnioi pl. 'postronek' W, cf, vudilu.
póutatak 'dalej, następnie' S.
poutr'~' 'pojutrze' S, W.
póviki 'więcej' S.
*pt,xkam: ti s'etn'\); kólku da pt,xka~, ni vmóś da ja turni~ S 24.
p1,xnuvam, pt,xnuva~ 'popycham, szturkam' S,W.
psk 'zaś, jednak' S, W.
p1,lin, pslna, pr.lnu 'pełny, -a, -e', pilna misinćina 'pełnia księżyca' W, cf. pt,lni~ S.
pt,lni~,pt,lni~u, p1,lni~~ pl. 'pełnia (księżyca)' S, ef. pslin,
pl,mka, pt.mki pl. 'pączek (kwiatu, liścia)' S, W, cf'. pumka.
pt.mp, pt,mpu 'pępek' S, W, cf. pump.
pt,nt' S, W, pant'ó S, psnt/ut. W, pl.: pt,nti~ta, pt,nti~tata S 1)
'droga', 2) 'raz', np. tri pt,nt'a 'trzy razy' S, W.
pt,r- cf. poto~.
pt.tam cf, pitam.
pradim S, pot·d'a W, pradi~ S, W 'pierdzę'.
pr'śdna m., f., pr'adnu n. 'przedni, -a, -e' S, W.
praf, preva, pravu 1) 'prawy', 2) 'prosty' S, W; na pravu 'na
prawo', stana praf 'wstaje. (sc. z pozycji siedzącej)' S, ci.
, ,
prav \}.
praf~ul~\); 1~., praf6u1Ćanta pl. 'prosiątko' S, W.
praxin m., praxin'\} pl. W, praxina, praxinata, pl.: praxini, praXin'etu S 'huba drzewna'.
praja cf'. prśv'a,
prak, pragóit), pl.: praguvi, praguvetu 'próg' S, W.
pramatarin, -arinu, pramatari pl. 'kupiec towarów bławatnych' S, W.
pramatarls.k 11 -ak 'sklep towarów bławatnych' S, W.
pras, prazo(t), pl.: prazuvi, prazuvetu 'roślina podobna do cebuli'
S, W.
11
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pras'ę, pras'ę.tu, pl.: prafc'ś, prafc'at'ę. 'świnia'

S, W; divi S, diwa
topiku pras'ę, topiki pr;:tfc'a pl.

W prafc'a 'dzikie świnie',
...'świnia<;!omowa' S, W.
pr'śsin m. W II pr'śsna m., f., pr'ssnu n. S, W 'świeży, surowy'.
prMa,praŚi~. W, praŚam, praŚiŚ S 'prószę, wzniecam pył'.
pra~lak =m'euka kamin' S, m'śeka kamin' W.
prav' ę. 'prosto' S, W; prav' ę. gór' ę. tra& 'biegnie prosto na górę' S.
prav'a ] prav'am, praviŚ S, praja, praiŚ W 1) 'robię, czynię, urządzam': prav'at idin brak 'sprawiają wesele', car'u mu pravi ina,
krJ:.6ma '... sprawia ucztę' 66 S, 2) 'mówię, myślę': d'aifę.tu
i prśvi c••• powiada jej', si pravi sas umó 'myśli sobie', 3)
pravi 'wynosi, kosztuje': kólku pravi imanitu .S 28, ni prai
tólku kafetu W 83, 4) na m'en'ę.mi sa pravi 'wydaje mi
się', na tatkumu sa praviŚi 'jego ojcu wydawało się' S.
pravina, prśvinata 'prawda' S, W.
praein, praena, praznu 1) 'próżny, -a, -e', prazna glava 'głupia
głowa', prazna kJ:.Śta 'pusta (ale nie: opustoszała) chałupa,
bez domowników' S, W, cf. pusta, 2) 'bez pieniędzy i majątku' S, W.
praznóvam, -ova~ 'świętuję' S, W.
pr'elu, pr'elutu, pl.: prila, -ata 'przędza, pasmo nici wełnianych'

S, W.
pr'enda ] prind'óm S II pr'enda, prind'eś S, W 'przędę'.
prepna f. 'piękna' W 67.
pr'ósnil m., prisnilo S, W, pl.: pr'esnilą, pr'esniletu S, pr'esnil6anta W 1) 'krężel': na vrit/enutu na furkata S, W, 2) 'szpula
w warsztacie tkackim' W.
pri 'przy, obok, do' W: l'egni pri m'en'ę., utidi prin'eja, gu kladi
pri dru~itu.
*pribli~am: da gu pribliśi 'żeby zbliżyć się do niego' S,pribli~
~axa nabun 'wzajemnie się zbliżyły' W 86.
sa pri6u 'rozeszła się wiadomość' S 46.
(za) priftasam, -asa~ 'przybywam, zdążam na czas'; [as priftasax
'przybyłem' S 2,nimogam da ja priftasam. jas 'nie mogę
przybyć do niej naczas'S. 19, priftesa 6uf6ijata 'nadbiegł
rolnik' W 77.
prig1;l'nuvam, . c1;rnuvaŚ 'obejmuję, ściskam' S.
prijunisam, -isaś S, pirjunisam W 'rznę. drzewo pilą'.
prika 'wyprawa ślubna' W, cf. pirkija, prik'e.
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opowiadanie' S,

gailica.
prikśeuvam, -azuva§ 'opowiadam, rozmawiam' S: vazi d'en' pnkitzuvaxa S 11; si prikazuwaś 'spowiadasz się' W.
prikaśalin m., -ali pl; 'gaduła' S, w W "niezn.
prik'e n., prik'anta pl. 'wyprawa ślubna' S, erpirkija, prika.
prim'an'am 'ubieram kogoś' W,
ubl'akuvam S, sa prim'an'am
S, W II sa prim'snim S, sa -ani§ S, W 'ubieram się'; prim'(fn'enta sas tólkus xuvava ruba S 23.
primka, prlmkata, primki pl. 1) 'oczko (przy robocie szydełko
wej)', 2) 'sieć na ptaki zrobiona z nici wełnianych': ptaki
łowi się »sas primki ut pr'elu« S, W, 3) przenośnie: vi ~e
nit'(f sas vas u primka n'asa flavalu! S 38..
*(za) sa primól'a 'poproszę': sa primóli na nas~ena W 71, da sa
primóliś na afindikótu W 83.
prin 'przed, zanim' S: prin da stani murabetu = prin pólimu S =
piśln ut murabetu W 'przed wojną', prin da poj 'zanim poszedł' S 9.
prind'em
pr' enda,
sa pripiram, -ira~ 'sprzeczam się' S, W; sa sprip'ltxmi 'posprzeczaliśmy się' S.
*pripitam: fati da ja pripita 'zaczął ją wypytywać' S 47.
sa pripuśtam, -Mta§ 'biegam na wyścigi' S, W.
pripńśtani n. 'bieg, wyścigi' H, W.
pris 'przez' S, W;, za. prumin'e§ pris b'ala vóda 'przejdziesz przez
bieżą wodę"pruminax pris Sulun 'przechodziłem przez Soluń' S, pris s'elutu 'przez wieś', pris tam 'tamtędy' S, W,
stana pris wiilarot 'wstał w nocy' W 74.
*za prisl'ńda 'wyśledzę': ja prisl'adi 'wyśledził ją' S.
*za prispim 'prześpię': aku mo~i§ idin v'eiler da prispiś 'jeżeli
możesz przespać' S 54.
priśka, priśkata, pri§kit'(f pl. 'nadgniotek' S, W.
procip'm. pruoip'ó, pl.: próoip'ę, prócip'at'ą 'szpara (np. w podłodze, ścianie, powale)' S.
próedrus m. 'prezydent', pr. na kratusus 'prezydent państwa' W 87.
prój m., pruj o, prójiśte pl. S, poraj, porójut, poraj (f pl. W 'potok,
rzeczka powstająca z opadów, zbiera się w niej: vóda ut
, u t d"az~d'o ....,
sn ,(fgo,
prójma, prójmata, prójmi pl. 1) 'śniadanie' S, 2) 'południe' W.
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prómina, cf. pruminani.
prós'ak II prosjak S,' W, prós'ęku S 'żebrak'; pros'i}ckit'i} rubi
'szaty żebracze' S 23.
pros'am 'staram się o rękę' S 28, 54.
prosieka f. W, próśinka f. S 'żebraczka'.
prosk'MaI cf. prusk'MaI.
prosu, prusótu, prusa pi.. 'proso' S, W .:
próśfinga, próśfingata, prMfing'etu pl. 'uciekinier, emigrant (o greckich uciekinierach z Azji Mniejszej)' S, W.
prótipurgó, prótipurgitu pl, 'prezes rady ministrów' S.
protumastur m. 'majster, mistrz' S 18.
(za) prówal'a cf'. pruvśl'am,
patad'a et. pradim.
patliĆ\!- n., patlii\anta pl. 'osiołek' S, W, et. parlica.
pr':bnilka, pr1nĆkata 1) 'pręt do nawijania tkackiej osnowy na
krosna': aku n'ama pr'tnilkata sil ni vij S, et. o'ap W, 2)
'pręt, kij wogóle' S, W.
pr-snt, pr-sntu, pl.: pr-sntuvi, pr-sntuvetu 'pręt' S, w W nieen.
patamna cf. patavna.
patas, patastu, pl.: patasti, patastitu S, ptast W 'palec'; gul'am patas
'kciuk', ut dol gul'am patas: str'adna p., póudółut str'adna
p.: małka-p. S..
patos 1., prasta S, W, pl.: pataz'i}, praz'at'i} S 'ziemia'; Ćerna p.
'czarnoziem' S,Ćarv'ena p. 'glina' S, W.
pr1.skam, prl:,ska~ sc. sas var 'bielę wapnem' S, cf, 1'1lp'a W.
pr-ssnuwa IIspr1.snuwa kón'ut 'koń ucieka, wybiega' W, et.ispr1.snuva,
pat"stin, p"t"stin'u, pl.: p"t"stin'\!- S, W, p"t"stin'etu S, p"t"stin/at'i}
W 'pierścień'.
p"t"vna m., f., p"t"vri.u n. S, p"t"mnani., f. W 'pierwszy, -a, -e';
p"t"vni bratućendi S, potomna bratuilendi. W 'kuzyni l-go
stopnia', p"tamna nuk 'prawnuk'W,ef. prumluk S.
patvu 'najpierw',patvu, patvu 'na samym początku' SfCf. pi~in W.
pataia W, p"taiam S, pataii~ S, W. 'opal
sierś6<zwlerzęcia'.
pruavliun., pruavliótu-tdziedżiniec(zwł. zamkowy)' S.
pruilujna m., I, prućujnu n. 'slynny, -a, ~e' S, pruĆujin,pruilujna, .
pruilujnu 'wiele rodzący,.a, -e, wiele' przynoszący owoców',
np. p. kru~a W.
prudavam,-ava~ 'sprzedaję' S.
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(za) prudósam, -ósaś 'zdradzę' S, W.
pruflta I prufitis S, prufit II prufitin, prufiti pl. W 'prorok'.
"pruyuresuwam 'postępuję naprzód': pruxuresuwat na murabetu,
pruxuresaXa n1.tr'il- pak u duśmaninut W 73.
prul'etnuva 'prze-, ulatuje', prul'etna 'poleciał' S.
pruminam, -ina~ 'przechodzę' S, W; n'emam pruminantu 'nie przechodziłem', prumina mr-sva vr'i\m'il- 'upłynęło trochę czasu',
prummaymi idln sirumaśka ~ivot 'pędziliśmy biedne życie',
si pruminam 'spędzam czas, żyję', pruminami na kanap'u
listata 'nawlekamy liście na sznurek' S, za prómina: prómin'
i ti pukraj nam 'zostań, przenocuj i ty przy nas' S 15, tós
w'Mar u wam da promina '... żebym u was przenocował' W 80.
prumluk nt., prumluoi pl. 'prawnuk' S,
p·t"vna.
sa prusf'ąntl ef. sa pusf'il-nti.
prusf'i\~ta ef. uesmnuva.
da prusf'il-tl bukó S, bukut W = da pu~ti lista.
prusinarin, -arinu, -ari pl. 'swat, idący w sprawie zawarcia małżeństwa' S 28.
prusk'efal ] prosk'efal nz., -efali pl. 'poduszka' S, W.
prustiram, -iraś 1) 'rozpościeram', 2) 'wieszam bieliznę' S, W.
prust' ówani ef. pruśtin' e.
pruśtavam, -ava~ 'przebaczam' S, W; da m'il- prustitil 'przebaczcie
mi!' S, tisa prustixa gr'i\xuvetu S 44.
pru~tin'e n., pruśtin/anta pl. S, prust/ówani W 'przebaczenie'.
pruval'am;: -al'a~ se. sas sfr'll,d'il-Iu 'wiercę świdrem' S, W; (za)
prówal'a, za pruwaliś b1.niHata 'podziurawię, ~iszbe~zkę' W 69.
pruv'aruvem, -i\ruva~ 'daję wiarę czemuś' S, W; t'e gu pruv'aruvaxa 'zawierzyli mu' S, siga pruw'aruway, iiil- ~inatami putana] W 72.
pruzar'il-ni n. 'brzask ranny' S.
sa prusg'avam S, sapruzjawam W, -Il,va~ S, W 'ziewam'.
sa pruzór'uva 'świta' S: l'u fati da sa pruzór'uva 'ledwo zaczęło
świtać',
uzóruwa W.
sa pruzwala = sa ustramuti W 79.
psalam, -ala~ 'śpiewam w kościele' S, W.
psalani n., psalan'etu 'śpiew kościelny' S, W.
psalt nt., psaIti pl. 'śpiewacy (djacy) w kościele' S, W.
psóvani n. 'przeklinanie, wielka kłótnia' S, W, ef. ruf'ani: sa psawat 'f3p[rOVTaI, kłócą się' W.
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psunisuvam, -isuvaś 'czynię zakupy' 8, ef. kupóvam.
psurućki 8, psuruk' ~ W pl. tant. 'kawałki ciasta, co SIę przylepiają do ścian niecek'.
psuvantina f. 'przekleństwo' 8, W.
pśela, pśilata, pŚelit'~ pl. 'pszczoła' 8, W.
*za pśifisam 'wybiorę': da gu pŚifisat W 87.
pśinica, -icata 'pszenica' 8, W.
pśitó, -ótu 'pieczeń' W 81.
pu 'po' 8, W: pu dv'a, pu tri lista 'po 2, 3 liście', fati pu idin
izmik'arin 'najął po jednym służącym', pu s'elutu 'po wsi',
pu dirata'po śladzie', sa pukaŚta pu skalata 'pnie się po
schodach', napńln'uvami pu b±'n6fit'~' '... po beczkach', gu
puzna pu kiman'etu 'poznała go po grze na skrzypcach' S.
pub'agnuvam, -agnuvaś 'uciekam', za pub'agnam 'ucieknę' 8, W.
pub'ęsnavam 'dostaję szału', głównie o psie: pub'ęsn'a kM~tu
'wściekł się' 8, ef.ub'~sn'a W.
pućinuwam, -inuwaś W, pućivam, -ivaś 8 'spoczywam', za pućiu'a
'spocznę' 8.
sa pućud'uvam, -ud/uvaś 'namyślam się', da sa pu6ud'~ II pućńdim
'niech się namyślę' 8, W.
pudrukaśt' em .złorzecząc, lżąc' 8 49.
*sa puftór'uvam 'żenię się po raz drugi': sa puftóri 8.
pugl'enduvam, -enduvaś 'popatruję, doglądam, opiekuję się' 8, W;
pugl'enduvaj mójtu malku dur da dójda ,. jas 'zaopiekuj się
mem dzieckiem aż do mego powrotu' 8.
pugl/enduvani n. 'wejrzenie, spoglądanie' H, W;ef. póglinduk,
pu)(axan 'zapatrzony' S: ~i6ki si ustana)(a' puxaxani..
*za puxaskam 'przyglądnę się': jas si gu puxaskax 8 45.
puidin, pujna, pujnó 1) '+ 1': pu idin m'!ij~nc dva 'jakieś ± 2
miesiące' 8,2) 'jakiś, pewien': kutu pujn'e piloa 'jak jakieś
ptaki' 8, pujnó vr'!im'~ 'dawno, »drzewiej-.' 8, W, 3) 'żaden,
nikt' (z negacją): puidin ni mo~i~i 'nikt nie mógł', da gu ni
utfóri puidin! 'żeby go nikt nie otworzyl!' 8.
pujnóś 'jeden raz': da si prim'lin'a puj:ti.Ó~'choć·z raz' 8 32.
za sa pukaoam cf, sa pukMtam.
pukalnant: tatku m'~ ima~i pukaluant- 'ojciec mię przeklął',dat'ę,
pukaln/ e 8 55.
pukam, pukaŚ 8, puknuwamiW 1) 'pękam'; puka, uvid.a 'pęka
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granat', pukną ut inat'u 'pękla ze złości' S, pukna kón'ut
W 81, 2) p. sas tufejk' 'strzelam' W, ef. pl'uskam S.
sa pukaśtam, -Mta~ 'wspinam się', da sa pukacam gar'l} 'żebym
się wspi,!!l na górę', sa pukaśta na vr':bX ~amijata S, ef. sa
skMtam W.
pukraj 'obok, przy' S, VV: pukraj nam 'przy nas', jas i§ta da
s'ada pukraj t'eb'l} 'chcę siąść "przy tobie'.
pukrlvam, -rvaś 'przykrywam' S, W.
pul'ana II pul'ana, -il,nata, -anit'l} pl. 'ugór (umyślnie zostawiony
kawal roli)' S, ,V.
pulata .f, 'szeroki balkon idący wzdłuż· domu' S, w. W en. w powiedzeniu: pulata H~ta = wisoka k., et. jasl':bk.
pulek 'powoli' S, W; pulek, pulek majka m'l} narasti 'z wielkim
trudem (dosł: b. powoli) matka wychowała mię' S 1.
pulica, -Icata, -ici pl. 'pólka' S, W.
ptilin, pńlna, pulnu 'pełny, -a, -e' S: pe~ p. I'abuvi 'piec pełen
chlebów'.
puluurkisuvam 'oblęgam' S: turĆinu ja puluurkisa Atina.
puluvin m. 'pór S: sas p. g':bS 'z jednym pośladkiem', dur na
puluvin'ju p':bnt 'aż do pól drogi' S 44.
pumagaĆin m. 'pomocnik' W, cf. pómuś,
pumagam, -aga~ 'pomagam' S, ,V.
*puminam 'spędzam czas': kśk puminayti talku wr'llm'l} 'jak spę
dziliście ...', ti kak pumina 'jak ci się powodziło' W 87, pumina idm d'en' 'minął jeden dzień' IN 85.
pumiśdu 'pomiędzy' S: pumiźdu (bis) na luz'etu s'il,X mislr', pumi!du na misir'u s'il,X Iasul, cf. mi!du W.
pumka, pumkata 'p,!!czek' S, ef. psmke,
da sa pumól'a na Gasput' 'niech się pomodlę do Boga' S 23.
pump, pumpu, pl.: pńmpuvi, pumpuvetu 'pępek', S et. psmp.
pumr"znant, -r"znanta, -r"znantu 'zmarznięty, -a, -e' S, W.
pumr"znuwam 'marznę' W.
puna 'przynajmniej' S, W j taps'ata punś tri uki m' asu S, puna
dw'il, uk,\; m'esu W.
pund'alnik, -alniku, pl.: -alnic'ę, -alnic'etu 'poniedziałek' S, W.
sa pupar'uwam 'oparzam się (np. wrząc,!! wodą)', aor.: sa pupar'l}X,
ti sa pupari w, ej. sa nap'elnrvam S.
sa pupikavam 'moczę pod siebie' S 12, et. pika.
pupula, pupulata 'pierze, puch' S, w W en.; ef. p'eru, piruśka,
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pursmbinu 'obrębione' S, W.
pur1:.n~uvam, -1:.n~uva§ 'zamawiam' S, W j pur1:.n~ani rabuti 'robota zamówiona', sa pur1:.n~ax 'postanowiłem' S.
purtarin cf, portarin,
purtukal ] -al' m., -al'l} pl. W, purtukela, -alata S 'pomarańcza'.
pusat m. 'broń" S, W.
sa pusf'l}nti S, sa prusf''ęntl W 'stal się świętym'.
pusipuwam 'posypuję' W, cf, nasipuvam S.
sa pusiraxa W 69.
pusirić m., -i~1} pl. 'zasraniec (zwł. o dziecku)' S, W.
pusta m., f., pustu n. 'opustoszały, -a, ·e' (nie: pusty), np. p. k1:.§ta
'dom opuszczony, w którym nikt nie mieszka' S, W. cf. prazin.
sa pustagósuvam 'zdumiewam się' S.
pustilam, -ila§ 'rozścielam' S, W j p. kilim'u, krivat'u, ja p. trapizata S.
pustrid'a we~ar 'o północy' W 72.
pu~tam, pu§ta~ "posyłam, puszczam' S, W; majka m'l} pusna na
skul'ótu 'matka posłała mię do szkoły", dójdi vr'itm'l} da n'a
pusnat 'nadszedł czas naszego zwolnienia (se. z wojska)', puśta
lista, ino ~atal~1} pu~ta 'puszczać (o pączkach)' S, pu~tat klas
'zawiązują kłos' S, W, puśta idin biligraf 'wysyła depeszę',
pMtat Xaber' 'dają znać', za pusnam prusinari 'wyślę swatów',
da si pusna vtrdata 'aby oddać mocz' S, sa puśta da gu t'era
poput 'rzuca się, aby wygonić popa' W 76.
putam "wgórę'; dvajsi S, dwajsti W putam 'około 20'.
putana f. 'kobieta zlego prowadzenia się' W 71,cf. ruspija.
putir, -iru, -ir'l} pl., putir~1} (lem.' 'szklanka' S, W.
putisuvam 'podlewam' S,ef. nap'f'skuwam, wad/a,
puti§tira f. 'koneweczka blaszana' S, W.
putka f. 'narząd plciowy u kobiety' SrWj przekleństwo: putkati
maj~ina! S.
sa putkuln'śwam, sa putkuln'ax aor. 'klękam' W, ef. kl'ekIl.1lVam8.
plltrisija f. 'zniszczenie' S, W.
putur~ak
-aci pl. 'poturczeniec' S, W.
puvinęalkri; -alkata . S,ef. Marinovt> str. 96, rys. 81, wW niezn.
puvivam, -ivaś 'związuję, obwiązuję', malkutu p. 'powijairi' dziecko'
pur1:.mb'uvam

'obrębiam',

m.,

S, W.
puznavam rl) 'poznaję' S: da ja vidirri., ja puznavam S26,2) 'rozumiem' S: puzna S 12.
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jas gu puśal'óvam 'lituję się nad nim' S.
pu~alt'a k1.~tata 'dom nabrał złotej barwy' W 87, pu~lat'avat sc,
Iistata 'żółkną (liście)' S 5.

R
rabu~ 'miara: »puluwin pr1.st«' W 78.
rabuta S, W, pl.: rabuti, rabut'etu S, rabut1.t'\} W 1) 'robota', 2)
w pl. 'zdarzenia, czyny' S, W; za da kazuvat takfes rabuti S 12.
rabut/a W, rabut/ani S, rabutiś S, W 'pracuję'; si gi rabut'axmi

i nifkit'l} 'uprawialiśmy sobie i niweczki', utivam da rabut/a
'idę do pracy' S.
rabutna m., f., .rabutnu n. 'pracowity, -a, -e' S, W.
radus 'radość': sas s'e radus II sas gul'am radus W 7111 saz gul'ama radus W 85.
sa raduvam, sa raduva~ 'cieszę się' S, W.
raguzina, -ini pl. 'mata trzcinowa' S" W.
raxat m. 'spokój' S, W; ni ustaja~ na rax.at 'nie dajesz spokoju'
W 76.
raxit', -it'u, _iti\} pl. 'garb' S, ef. gr"ba W.
rak, raku(t), pl.: rakuvi, rakuvetu 'rak' S, W.
r'aka, r'l}kata S, W, pl.: r'aki, r'l}kit'l} S 'rzeka (nigdy me wysychająca)'.

rakćeknuvam ef. rasćeknuvam.

rakija, -ijata 'wódka: S, W.
raklica f. 'schowek w ścianie' W, w S nieen.
ramin' m., ramin'ę pl. W, rśmu, ramutu, pl.: ramunta, ramuntata
S 'ramię'.
rana, ranata S, W, pl.: rani, ranit'~ S, ran1.t'l} W 'rana'.
raniŚica, -icata, -icit/ę pl. 1) 'rączka pługa', 2) 'rączka innych przyrządów lub narzędzi np. "Ćakr1.k-a«' S, W.
raniŚlllka f. 'rączka, np. korbka w młynku od kawy' S, W.
ran~i cf, ra~i.
'
ranina f. 'ranek' S, rani~nata zw'azda 'jutrzenka' W, cf, sabaXl.lduzi S.
raLlkaf S, W, -av'u, pl.: -av'~, -avitu S, raLlkaut W 'rękaw'. ,
rankavnica, -avnicata, -avnioit/ą pl. 'rękawica' S.
ranu n. 'rano (od świtu do 10 rano)' S, \V.
r'śpa, r'apata, r'apit'~ pl. 'rzepa' S, W.
rasad' óvam, -óvaś 'rozsadzam (sadzonki)' S, W.
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sa rasbjvkuva murabe'zaczyna się wojna' S 1, sa rasbtaka;x:a
G' ermani i Bńlgari 'zaczęli wojnę Niemcy i Bułgarzy' S 2.'
*rasiieknuvam II rakiieknuvam 'rozdzieram': rasiieknanti rubi 'szaty
podarte' S, gazo da si rasiiekni~ S 24.
rasipan, -ipana, -ipanu 'b. chory, wyniszczony, zepsuty, -a, -e' S, W.
rasipuvam misir 'zrywam kukurydzę' S, W.
sa rasipuvam, sa -ipuvaś 'niszczeję', sa rasipuva 'niszczy się' S,
W; mi gu rasipa ~umbi§u 'popsuła mi zabawę' S 30.
sa raskapuva 'psuje się, niszczy się' S, ras kapana ruba 'podarta
szata' W.
sa rasklat'óvarn, -óvaś 'chwieję się' S, W.
raskrivam, -iva§ 'odkrywam' S.
raspil'avam vudata 'rozlewam wodę', r. braśnu 'rozsypuję mąkę'
S, W; sa raspil'axa §iiikiju insanu S 20 'rozeszli się wszyscy
ludzie'.
rasp'śnt' m. 'rozdroże' S 43.
sa rasprim'ąnl (ut nas ruba) S 32 'rozebrał się (z tej szaty)'.
rast'a W, rast/era S, rast'e§ S, W 'rosnę', jas gu rast/em malkutu,
jas gu narastux malkutn 'wychowuję' S.
*sa rastup' óva 'taje': sa rastup' óvat sn'liguvetu 'tają; śniegi', mu
rastupi (se. slt,ncitu) krilata "roztopiło mu (słońce) skrzydła',
sa rastupix ut znój 'oblałem się potem', sa rastup'óvat 'rozchodzą; się' (se. ludzie) S, ef. sa razd'ąlówat W.
rasu n. S, W, pl.: rasunta S, rasa W 'sutanna'.
sa raśetuvam 'przechadzam się' S, ViT; da sa ra§etam pu s' elutu
S 20, gu ra§eta s'elutu S 32.
r'li§ka f. 'kawałek' np. r. m'śsu S, cf, mirka W.
ratanica 'uderzenie nogą;' W: udrrwa idna ratanica na póput W
70, ef.riskanica S.
rlitka m., f. S, r'l\tuknz., r'l\tka t., r'l\tku n.S, W 'rzadki, -a, -e',
ravna m., f., ravnu n. S, ramna m., f., ramnu W 'równy, -a, -e',
ale: Ravna. nom. propr. wsi.
razalinka f. S, lazari:oka W 'kolędni czka, chodzą;ca w dzieli
św. Łazarza',

razbijna kokał S, razbijin kokal W 'zlamana kość',
razbiram, -iraii 'rozumiem' S, yv.
razbivam 'rozbijam, roz",alam (plot), łupię (orzechy)'. §, W.
razbOj, -óju, -ojit'l} pl. 'warsztat tkacki' S, ef. starólekW;
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sa razbul'ax idna bólka

chorobę'

S 2.
sa razbuśdam 'budzę się', sa razbudij; 'zbudziłem się', razbud' en
'rozbudzony' S.
sa. razd'ąlówat 'rozchodzą, rozstępują się' V.,r: sa razdilixa 'rozstali się' W 84, cf. sa rastup'óva S.
'*razdawam 'rozdaję': razdadi braśnótuW 78.
·*razdrivam 'rozrywam, rozkopuję': da razdrijmi zim'ata S 48.
sa razgjMdam S, sa razjaśdam
'wpadatn w gniew', razgjad'ón
S, razid'en W 'rozgniewany', cf. sa [id'em, sa timósuvam,
sa razgól'uvam 'obnażam się' S, W.
razm'nauvam 'mieszę ciasto' S, VV.
razsmnuvam 'formuję bochenki po wymieszeniu ciasta' S, ,V.
razurn m., razumu, pl.: razum'ę, razunr'etu 'rozsądek, roztropność'
S, W; um bis razurn pad ni pravi S, urn bis razurn part
ni praj' W 'umysł bez rozsądku nic nie wart'
sa razum'arn, sa razumiś S, sa razum'uwam IV 'przypominam
sobiie.,
.razvaren, -ena, -enu 'rozgotowany, -a, -e' S, W.
"'SrL razvr'av'a 'rozgaduję się': sa razvr'ilv'l,fxa S 42.
~>t
et'
S.
rsżam
nę
Ta~anina f. 'słoma żytnia' VV.
ra~ba" ra~bata" ra~bit'l,f pl. 'poród' S, 'IV.
ra~dam 'rodzę' S, W, cf. rud'óvam,
ra~d'asuwa sc. no~ 'rdzewiejeW, cf. rt~daf, skurasuva.
ra~i: kón'u ra~i S, xat ran~i W 'rży'.
rebru cf. ribró.
za 1" eka, ri6e~ 'powiem' S, W; jas r' ekuX da sa rat'l} na rabuta
'postanowiłem zabrać się do roboty' S 2, r'ekuX da gu fat'a
.chciałem go złapać' S 46, śtó si ri6e? 'co znaczy?' S, W.
r'ema, remata, r'emit'l,f pl. 'katar' S, ,V.
r'enda W, r'endam \I rindim S, rindiś S, W 'układam, porządkuję';
r. lisg'eri 'układam talerze (na półce)',r. t'ut'un' S, cf. ni~a W.
rent, rindó, pl.: renduvi, renduvetu 'rząd, linja' S, W; da stanuva
sśs rent '... po kolei', dójdi rindó i na d'ilt'l,ftu 'przyszła
kolej na .. .' S.
rósa, resata, resit'\} pl. 'pęk winogron' (tylko o ładnych i gęstych):
luz'etu ima resa B, ,V.

,V
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respa, respata 'strugacz, rodzaj prymitywnego hebla' S, cf, rukan,
struk,
riba, ribata, ribit'\} pl; 'ryba' S, W.
ribarin, -arinu, pl.: ribari, -aritu 1) 'rybak' S, częściej uż. balak- .
~ija, 2) 'sprzedający ryby' W, ef. Iuwaćin.
ribró, ribrótu S, rebru W, pl.: ribra, -ata S, W 'żebro'.
rićina f. 'gatunek wina z dodatkiem żywicy' S, W.
rijam, ri~ S, ri:.ja,r1.1~ W 'ryję'.,
rindim ej: r'end'a.
ripan' m., -an'\} pl. 'marchew' 8, W.
Eisanta nom. propr, S, ef. Xrisanti W.
riskanica f. 'uderzenie (nogą, siekierą)' S: riskanici davat 'uderzają toporami', ef. ratanica W.
riśetu, -ćtutu, pl.: riśita, riśitata 'sito do przesiewania zboża' S, W.
ritam, rita~ S, r1.tam W 'wierzgam'; magar'ąntu rtta W.
riwe cf. ruve,
riz'a, -ata, riz'i3.t'\} pl. 'ręcznik' S, cf. misa16a W;
ri~enu, -enutu, -enunta pl. S, r'b~en m., -en'ę. pl. W 'rożen'.
rok, rugo, pl.: róguvi, roguvetu S, rok, rugót Il rógut W 'róg'.
rópka, rópkata, rópkit'ę pl. 1) 'otwór, dziura', 2) 'jama' S; dem.:
rópćinka f., rópćinki pl. S, dupkićka W 'dziureczka',
dupka.
rosa, rusata S, W, rusit/ę pl, S 'rosa'.
r1.ja cf. rijam.
r1.mb'a W, r'bmb'am S, r1.mbi~ S, W 'obrębuję',
r1.mp, rambóit), pl.: r1.mbuvi, r1.mbuvetu 'obrąbek' S, W.
r1.nka, rankata, pl.: r1.nc'ę., ranc'iH'ę. 'ręka' S, W.
r1.~ f., ra~ta S, W, pl.: rt,~ę., ra~i3.t'\} S, mlógu ra~i3. W 'żyto'.
rt,~nica f. 'żarna' W, cf. nr'elnica S.
r stam cf. ritam.
r1.~daf 'pokryty rdzą' W, cf. ra~d'asuwa., skur'asuva.
rńba f . , rńbi pl. 'szata' 'S; dem.: rubi6kit/ę. pl. .8 19.
za ru6asam, -asa~ 'zaczaruję, rzucę uroki' S: da nigu ru6asam
'żebym go .(se. dziecka) nie urzekła', ef.uru&', uruMsam.
rudan', -an/u,-an'ę. pl. 'przyrząd do nawijanIa nici' S, W.
rudnina, -in ata 'rodzina' S, W.
rud'óvam, -óvaś 'rodzę' S, W, cf'. ra~dam.
ruf'ani n .. = psóvaai 'przekleństwo, przeklinanie' S,
rukau', -an'u 'hebel' S, ef. struk, reśpe,
runim, -i~ 'wyłuskuję ziarna z kaczanu kukurydzy' S, w W 'i'tiezn.
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rusi 'rosi (o drobnym. deszczu)' S, W.
ruspija, -iji 'prostytutka' S, W, ef. putana,
ruve S, riwe W se. magar'l}tu 'osioł ryczy'.

S
s'li 'teraz, oto' S.
saalam 'pewny czegoś' W 77.
sabacka f. 'całus' S.
sabax.-1.łduzi 'jutrzenka' S, ef. ranina,
sabakarśi 'o świcie' S 2.
sabalin 'rano do godz. ll-ej' S, w W en.
*sa sabiram 'zbieram się': sa sabirali djavuletu S 24.
sa6 m., sa~uwi pl. 'daszek u czapki' W, cf; v·t·~nik, .s.
s'a6a cf, s'aka,
s'ad'a W, s'l}dim S, s'l}di~ II sidiś S, W 'siedzę'; s. na skumin'ó
'siedzę na stołku', s. na kul'l}na 'klęczę', pl'etam s'l}dMkum
'siedzę i plotę' S.
s'Mba, s'lldbl1ta, s'adbit'l} pl. 'siejba, zasiew' S, W.
safi zlatli 'czyste złoto' W 87.
saxat ef. sIit.
saXata 'b. zły, kiepski' S 3.
saja W, sajam S, sM S, W 'ssę'.
s'lljam 'sieję' S.
saka f. 'torba szkolna' S, W, ef. tórba,
s'akall s'1l6a W, s'akam S, s' 1}6e~ II si6e~ 8, W 'rąbię'.
sakajk', -ajk'u, -ajk'~ pl: 'bluza' S, W.
sakam, saka~ 'wyglądam, wypatruję, przewiduję' S, W; za Ja sakami me6kata, kuga za si poj' S 16.
s'akand'~ 'wszędzie' S, W.
sakat' 1) 'kulawy' S, W, 2) 'wogóle ułomny np. bez ręki, nogi' W.
sakss, -1.zu(t), -1.z'~ pl. 'żywica' S, W.
s'akuj S, s'akutrij W, s'akakfa S, s'akutra W, s'akakfu S, s'akutru W 'każdy, -a, -e', w S bywa też s'akutri, ef. S 12 i 47.
sakula, -ulata 'mieszek na pieniądze(?)' S 40.
sał, salu, pl.: saluvi, saluvetu 'prom' S, W.
salistra f. 'podbródek dziecięcy' S, W; visócka salistra 'podbródek
haftowany z Wysokiej'.
s'am'l}, s'am'~tu, pl.: s'am'~nta, s/am'~ntata 'nasienie' S, W.
samar', -ar'u, -ar'~ pl. 'siodło z drzewa na osła lub konia' S, W.
7*
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sambut'Irrnik, pl.: -arnici, -arnicetu 'oharakternik: daviŚi vrakulaci' S, W.
samós 'sam' S 13, 33.
sandakósaj; = sa udriX S.
sandał, -alu, -al~ pl. '5 do 6 »drągów« tytoniowych' ("dd:'Llk" na
którym suszą się liście tytoniu) S, W.
s'aLlka, saLlkata, s'aLlkit'~ pl. 1) 'cień', 2) 'zmora we śnie' S, W,
3) 'parasol' W, ef. parasol.
sanki 'więc, mianowicie' S, W; sanki za pójmi tam 'a zatem tam
pójdziemy', ef. 6imki, demek.
ssnóvam, -óvaś S, s'1n'a, s'1ni~ W 'śnię'.
san'1r, -'1ru,-'1r'~ pl. 'granica' S, W.
sap'etka f. 'koszyk' S, iW W niezn.
sap~ixu, sapŚiXa pl. 'maj ranek' W, ef. man~urima S.
sapun, -un'u 1) 'mydło wogóle' W, 2) 'mydło wyrabiane na wsi' S.
sapun~ija m. 'mydlarz' S, W.
S'ar 'miasto Senes, 26ppaL' S, W.
sara, -ata 'kolej, linja': s'aj! sara 'teraz kolej, teraz do roboty!'
W 72, Sas sara II sa sarś 'pokolei' W 74.
stara, s'arata 'siara, tj. pierwsze mleko po ocieleniu się krowy' S, W.
sarafin m. 'bankier uliczny' S, W.
saral/sk m. 'żółtaczka (choroba)' W, cf, ~lat'ec S.
sarnók, -óku, -óci pl. 'gatunek grzyba o kapeluszu spuszczonym
nadól' S, w W niezn.
sarsburu n., sar-sburńnta pZ. 'narcyz żółty' 8, w W -nieen.
sar-sk m., .sar'1ci pl. 'liście tytoniowe, wiszące na jednym drągu' W.
sarp p'1nti~ta 'drogi b.. strome, urwiste, kamieniste' S, W.
sas S, W II as W 'z, razem, przy pomocy'; sas m' en' ~ 'ze mną',
sas tri malki 'z trojgiem dzieci', KulósllvaI1li sas. kapajk'u.
przykrywamy pokrywką', kara vóda sas magar'~tu'woziwodę
na ośle'. rindimi sasiglata'nawlekamy~aigłę'(se. liście tytoniowe), s.a. ~tó troPll 'w jaki sposób', pus~i mi idin tutara
kitki sas K'el'eŚu'P?ślij. mib~ki~t ~wi~tó~ prze~ K.' S.
sas, sazo(t), pl.: sazuvi, sazuvetu 'gatunek trzciny' S, W.
saśtisuwam: Iafuwetu t' es gu sa~tisaxa G' órgi 'Ta AÓ'YLa atJTa{;a.
qWl(TaV TO T1Wp'YO' W.
sat, sadó, saduvi .pl. '~inna .1ato~oślsadzonaporazipierws~r
pr'1vnata gudina, Śtu gu s'ajmi luz'etu' S, w W niezn., mówi
się tylko: nówu luz/e.
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S, saxat W 1) 'zegarek', 2 'godzina'; s~t'u na
dva 'o drugiej godzinie' S 11.
sa~da, sa~data S, \V, pl.: sa~di S, sa~d'~ W 'sadza'.
s' e 1) 'wszystko', 2) 'wciąż' S, W; s' e ravni lózi 'wszystkie równe
winne latorośle', s'e tuk idi~ 'ciągle tu chodzisz', kutukak si
utivaśi s'e 'tak jak dotychczas wciąż chodził' S, et s'ejnu, .
s'edim '7' S, W; sid'ąmnajsti W, sidimnajsi S '17'; sidimdis'ót
'70' S, W.
s'edlu W, sidla,' -ótu, sidla pl. S = m'astu na} gazo 'miejsce na spodniach na siedzeniu',
s'ednuvam 'usiadam, zatrzymuję, się' S: s'ednax dva tri m'asnici
n Sulun 'zatrzymałem się w Solunin .okolo 3 miesiące'.
s'ejnu ado. 'zawsze, wciąż' S, cf. s'e.
s'el'~nin, sil'aninu, pl.: sil'ani, silanitu S, W II s'el'ani W 'wieśniak'.
s'elu, s'elutu, pl.: sila, silata 1) 'wieś', 2) 'miejscowość' S, W.
ser ef siran'etu,
sert' 'ostry, silny', np. sert/ rakija 'silna wódka' S.
s'estra, s'estrata, pl.: s'eatri, s'estrit' ~ 'siostra' S, \V.
s'etn'~ 'następnie', pós'etn'ą II posit'~ 'później' S, W, na s'etnina
'wreszcie, nakoniec' S.
sfaram ef. isfarśm,
sf'!J.~ f, sf'~~ta, pl.: sf'a~ti, sf'\}~tit'l;). S, sf'!J.~ta, f., sf'~~t1,t'~ pl. W
sIit,

s~t'u, sIit'~ pl.

'świeca'.

.

'

sfat, sfatu, pl.: sfatufoi, sfatufcetu 'ojciec zięcia' S, sfatufci 'rodzinazięcia i teściowej wobec siebie' W,sfat'~ta t W 79.
sf'at, sf'l;).to 1) 'ludzie' S, W, '2) 'świat' S; mlógu sf'at ima 'jest
wiele ludzi', ~tn imaśi sf'!J.t pu rabuta 'ilu było ludzi przy
pracy', nos sf'at 'drugi świat' S.
sf'ati 'świeci' S 21, prasta i sf'at'l;).la v'Mer 'gleba w nocy świe
ciła' S 59.
sf'~tilu, sf'~tila pl. 'światło' S, W.
sf'l;).tlif, -iva, -ivu S, sf'atna m., f, sf'atnu n. 'vV 'świecący, -a, -e,
błyszczący, -a, -e', et H,skaf.
sfinsku m'śsu S, sf. mesu W 'mięso wieprzowe' (wyraz »sfin'a«
nieen., cf'. pras'~).
sfintec, -ecu S, W, pl.: sfintec'ę S, sfinteci W 'święty'.
sfira, sfiri~ W, sfiram, sfiraś S 'gwizdam'.
sfirka, sfirkata 'flet' S, W; sfir'a sas sfirkata 'gram na flecie' W.
sfita Bugurdiea S 23, sfiti Iftim'us S 43.
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sfit'e n., sfit'anta pl. 'kwiat, kwiecie' S.
sfivam, sfivaś 'wyżymam wodę' S, w W: (sfiwam) = zawiwam,
ef.

uc'ęd'óvam,

sfr'lid'lJ.ł, sfr'lid'l~Ju

S, W, pl.: sfr'lid'lJ.llJ. S, sfr'lJ.dila W

'świder'.

*sXarkuva se. kMlJ.tu 'szarpie, gryzie': gu sxarkaxa S 2.
*za sXran'a 'wyżywię': za da gi sXrani tajfata S 48.
si 'sobie': fat'lJ.xmi da si pruminami 'zaczęliŚmy sobie żyć', si dójdux duma 'wróciłem do domu', si umiram jas S.
sid'li 'tylko, jedynie' S, W.
sidló ef. g' edlu,
si~im, si~im'u, pl.: si~im'lJ., si~imitu 'sznur' S, W.
sif, siva, sivu'siwy, -a, -e' S, W; sif kan', siva glitva S.
siga /I siga, sigiĆka dem. 'teraz' S,W; dur sig~ 'po dziś dzieli' S.
sila, silata, sUit'lJ. pl. 1) 'siła', 2) 'bardzo silna gorączka' S, W.
sin, sino, pl.: sinuvi, sinuvetu 5, st,n, sanótmi, s':&nuwi pl. W 'syn'.
sin', sin/a, sin'u 'niebieski, -a, -e' S, W.
sin/a, -ata, sin'Iit'1J. pl. S, sinija f. W 'miedziana »sufra-.',
sinduk", -uk'ućt) S, W, pl.: sinduci S, sinduk'lJ.lI (-uci) W, sindMa
dem., -Manta 1) 'skrzynia (zwl. na wyprawę)', 2) 'trumna'.
sip'a W, sip'am S, sipiś S, W 1) 'nalewam', 2) 'sypię', cf. sipuvam.
sipka, sipkata 'ospa' S, W.
sipuvam, sipuvaś 1) 'nalewam', 2) 'sypię' S, W, cf, sip'a,
sir mu sa gl'enda s, siir mu sa glćnda (zn. tylko w tem powieł

dzeniu-przysłowiu).

sirak, -aku, pl.: siraci, siraeitu 'sierota' S, W; sirak ut zanajat'
'pozbawiony pracy' (poiśmierci majstra) S 1.
siran/etu 'wypróżnianie się' S, W, tuka ser sa W 74.·
sirini, slrinetu, pl.: sirin'anta S, \V II sirin'a W 'ser'.
sirinskata nidal'a W, sirnata n. S 'pierwszy tydzień postu, w którym pości się i od nabiału',
sirtar' m., -ar'lJ. pl. S, Śirtar', -ar'lJ. pl. W 'szuflada (w stole, komodzie)'.
sirumax S, W, sirmax S 15 'biedak',
siruIllMka m., f., -Mku n. 'biedny, -a, -e' S, W.
sirumaśtija f. 'nędza, bieda' S,W.
sit, sita, situ S, s':&t, s':&ta, s':&tu W 'syty, -a,. -e'.
situ, situtu, pl.: sita, -ata 'sito' S, W; Ćestu situ 'gęste
, r'iitku s.
'rzadkie s.' S.
. .....
.
sivak = grozdi, ~tu niuzdr'liva, ~arinu stanuva 5, \xl.
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sa skad' óva udaj ata 'izba napełnia się dymem' S, W.
skafun', -un'u, -un'l} pl. S, W 1\ skaXu.n' W 'pończocha'.
skakam, skakaś 'skaczę' S, W; skaka~t'em 'skacząc, skokiem' S.
skala, skalata 1) 'drabina', 2) 'schody' S, W.
skalupat/, -at'iJ pl. 'szczebel drabiny, stopień w schodach' S
w W niezn., cf, basamak.
skamparin, -arinu, -ari pl. S, W II skśmp'arin W 'skąpiec'.
skarnpija f. W, skamputija f. S 'drożyzna'.
skandalu n. 'skandal' S 30.
sa skMtam 'wspinam się' W: sa skac'l}xa gor'l} u duma W 68,
cf. sa pukaśtam S.
sa skazuvam 'wydaję się, wygaduję się' S.
sklavuts) 'niewolnik' S.
skóknuvam 'skaczę', za skókna, skolmiś 'skoczę' S, W; skoknaX
tam gor'l}, pil'iJtu skóknuva S.
skolasuvam ef. iskulasuvam,
skómin, skumin'o, pl. skómin'ę, skómin'etu 1) 'stołek wogóle' .8,
::!) 'stołek bez oparcia' W, ef. karegla,
skópó cf, skupós.
*skópsuvam 'przerywam, ucinam': t.ój muxabet/u Xi6 gu ni.skópsa
'on zupełnie nie przerwał rozmowy' S 12.
skórni, skómit/a 'buty z cholewami' (?) S 41.
skóru 'prędko' S, W.
sktmpa m., f. S, W II slrsmp m.
skr.mpu n. S, W 'drogi, -a, -e';
sk±.mpa ~ik' er 'drogi cukier' S.
slrsrna, sksmata 'brud' S, W; ~l':bta II ~tlta sk':brna S, sk':brna ut
u~i W 'woskowina w uszach'.
sk'srnaf, sk±.rnava, sk±.rnavu 'brudny, -a, -e' S, W; slrsrn'ul 'brudasie!' S 24.
skrifóm S, skrixóm W 'ukradkiem, potajemnie'.
skrip'a, skrlpiś 'kraję, strzygę' W, ef. sW~am S.
skripani n. W, ~kripani n. S 'strzyżenie włosów'; skripni mi m':bra
w'~~dit'iJ 'przytnij mi trochę brwi' W 86.
skriśna m.; t., skriśnu n. 'skryty, -a, -e (o człowieku)' S, W.
skrivam ef. iskrlvam, sa skrivam 'chowam się' S, VI!.
skńb'a W, skub'am S, skubi~ S, W 'skubię', cf. sknmnuvam S.
skufajk', -ajk'lJ' pl. 'czapeczka dziecięca' W.
skumnuvam 'urywam, zrywam', np. sk. idna kitka 'zrywam kwiat'
S, cf. skub'a.

'N,

I

I
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skupavam 'okopuję' S 5.
skupós m., skupi pl, S, skopa, -ótu w 'strażnik'.
skur'l} = iŚernu: si dojdux duma xubav'l}, ala sknr'a gi naj(
i duma S 2.
skurasuvaisc. nM 'rdzewieje' S, et raźd'asuwa W; skurg'asana kaH>iŚka 'zardzewiała szabla' S· 34.
skurci n.; -itu, pl.: skurcinta, -intata'szpak' S, w W niezJi..
slMawa t W. sla~uva, sla~u'Vata S 'smak'; bis slMu:va 'bez smaku'.
slama, slamata S, W, pl.: slami, slamlt'ę; S, slamka dem. W'"łoma
równa' (pokruszona, ,to: pl'ava).
slana, slanata S, W, slanit'ę pl. S 'szron'; slana. pa~da, uslau'entu
grozdi 'winogronopo;kryteszronem' W, cf, karalijaS.
alanina, -inata 'słonina' S, W.
sl'ap, el'apa, sl'apu'ślepy,.."a, -6'. S, W.
sl'as et ~l' as.
slatka m., f, slatku 'smaczny, -a, -B (nie: słodki.l)', slatka man'~~
'smaczne jedzenie' S,. W.
sl'avam cf. isl'avam,
slavur, slavuru, pl.: slavur'ą, slavuretu, dem.: slavuriŚl}, slavuriŚanta
pl: 'słowik' S, w Wniezn.·
slimuk, sllmuku, pl.: slimuci, slimucetu 'ślimak' S, ef~ul'ak W.
slmka pusnaxa d'at'~ntl,t'i}.'T/l 'JW/BLa ALyW~1'JKa.V' W.
slipanica igrajat 'bawią się w chowankę' W, efftiska i. S.
sliva, slivata, pl.: slivi, 13livit'l} 1) 'śliwa (drzewo)', 2) 'śliwka (owoc)'

S, W.
sltba ef sl spka,
sl/snci, s~l,ncibu 'słońce' S, W.
sl-sncivu oku II sld.ncivótu oku, pl.: slimcivi oiŚi S, 13ltnciwu bt.li n.,
sl1,nciwa baranta pl. W "słonecznik'.
*sltn~uvam 'okłamuję': i~t'a~i da ja sH>n~i 'chciał ją okłamać"
W 71, sa ni '. sll,n~uva~? 'nie łudzisz się P' S 38.
sH>pka, sll,pkata S, sll,ba W 'łodyga'.
sll,za, sll,zata,· sll,zit'l} pl. 'rza' S, W.
slMaIll, -Ma~ 1) 'jestem posłuszny', ,,2) 'podsłuchuję', 3) 'słucham'
S, W; slu~a' topuvetU: kak' pl'nskat S 13.
slMna m., f, sluśnu n. 'posłuszny,' -a, -e' W.
sa sIll'ajam, sa sm'a~ 'śmieję się' S: za~to mi sasm'ltŚ?!na.
. man'~ata mi sa sm'a~ iksi na m'en'l} mi sa sm'lt~? 'czemu siEl

CZ. II.
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z jedzenia, czy ze mnie ?', sa nasm'ax

S lS.

'zawodzę się, oszukuję się'

S, 'Ni sa smam'fJ-X
'oszukałem się' S, i~t'a~i da ja smarni = s1':bn~i 'chciał j3t
oszukać', kak móga da ja ismam'a W 7l.
za smel'a, smeliś S, za mel'a, meli~ W 'zmielę'.
smok, sumko, 1Jl.: smuc'e, smuc'etu 'W3tŻ' S, W. '
smókfa, smókfata 'figa' S, W.
smóla, smólata 'smoła' S, W; i ja smuli udgór fJ- dur dol 'posmolila j3t od stóp do głów' S.
smr-sknuvam 'pociągam nosem' S, VV.
smukam S, W II smnćam S, smMi~ S, 'IX{ 'ssę, wysysam'.
snaga, snagata 1) 'ciało' Ęl, W, 2) 'pierś (cała klatka piersiowa)' S;
b'M u snagata 'biały na ciele' 8.
sn'ak, sn'fJ-go, pl.: sn'aguvi, sn'aguvetu, dem.: sn'akefJ- 'śnieg' S, "Y.
sn'evat sc. kókuśki 'znoszą se. kury jaja' S, W.
snop, snupótt), pl.: snópuvi II snópi, snópitu 'snop' S, ,V.
snMt'\} 'wczoraj wieczór' S, W.
, t
r
snowa
ef'-. snuvem.
sn1,xa, snaxata S, W, pl.: sn1,xi, snaxit'\} S, sn'bX1,t.'ę. "y 'synowa'
cf, niv'asta,
snuvalka, -alkata 'czółno w warsztacie tkackim' S, et. strilica W.
snuvantdna f. = kuga sa snuve S, 'vY.
snuv'em S, snowa W, snuv'eś sc. platnu S, W 'snuję'.
sóba f. 'piec (zwykle żelazny)' S, W.
soda, f. 'soda (do prania)' S, 'IV.
sój, sójurt) 1) 'krewny', ~) 'rodzaj, gatunek'; §iiikajut sój 'wszyscy
krewni' W, druk sój vr-stka 'innego rodzaju >lvr1,tka«' S.
sok, sukórt), pl.: sokuvi, sokuvetu 'sok (zwl. z winogron)' S, W.
sol', sulta 'sól' S, W,
sópul, sópul'ą pl. S, W II (sómpul) S 'śpiki w nosie'.
sósa: kón'ut sósa stanuwa 'koń staje dęba' W, ef. susta,
*s1,xnuwam 'suszę': s1,xnuwat 'SUSZ3t' 'IV 6E>, s1,x.nuwa ef. us1,X,nuva.
s1,mbuta, s1,mbutata 'sobota' S, W.
s1,n ef. sin.
st,n, sanó/t), pl.: s1,nuvi, s1,nuvetu 'sen' S, W; na s1,n'\} 'we śnie',
ni gu fMta s1,n 'nie może spać' S.
st.ndini, ssndin'etu 'gderanie, wymawianie' S, w W niezn,
sr.nd'am, s1,ndi§ 1) 'sądzę' 'V, 2) 'gadam, gderam, terkotam' S.

sa smam'uvam
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s1>nk m., s1>nkuvi pl. 'sęk' W, w S zn., ale tylko starsi, ef. v1>n~iL
+s1>nt m., pl.: s1>nduvi, s1>nduvetu 'naczynie' S, cf, bakarl'sk,
s1>t cf. sit.
za spam 'będę spal': jas m/en'\} m'\} i strax w1>nka da spam 'boję
się spać na dworze' W 71.
spanajk' m. 'szpinak' S, W.
spand'ówam et: ispand'ówam.
spane
span'śnta pl. 'spanie' S, W.
sp'ekuvam cf, isp'ekuvaan.
spica, spicata 'drzazga' S, \V.
sa spiva cf. sa ispiva.
splina f. 'trzustka' S, W.
*za spraśam 'sprószę sobie': da si ja sprśśam glavata! 'żebym sobie głowę sprószyła!' S 64.
*za sprat/a 'odprowadzę': gi spratixa dur na pampom 'odprowadzili ich aż do okrętu' S 13, 47.
sa sprip'!J,xmi cf, sa pripiram
spr-ssnnwa ef. ispr'ssnuva,
spruti 'stosownie do, zależnie od' S, W; sp. argatitu, ~tu za imaś
'zależnie od (ilości) robotników, których będziesz mial' fi 5.
spudaksuvam 1) 'ksstalcę się', 2) 'daję kogoś kształcić' S: za t'l}
spudaksam 'dam cię wykształcić' S 26.
spulaj ti brati, sestru .dzięki ci bracie, siostro!', spulaj mu na
Gósput/ 'dzięki Bogu' S, spulajti, spulśjwa 'dzięki ci, wam' W.
spńza, spuzata = maiki ~arĆauta 'popiół z trochą żaru' S, "\V.
Sr"bi 'Serbowie' S.
s"rna, s"rnata 'sarna' S, w.
ssaj ml'aku 'ssie mleko' W, ef. {askam S.
+stadu ófci, kozi S, w W zn. ale 2lŻ:: bil/lik.
stafida, -idi pl. 'rodzynek' S, W,.
za stanam 'wstanę' S: stan', mad ~~I1U. 'wstali, żono!' S 13, jasia
ti stana lralitata 'będę twoim kumem' S 13, stana .t'e§ka 'zaszla w ciążę' S 3, stana jirvitórin 'zostaJ:sluż~cym' S 18, .
stana utidi na gurbet '>lwzią;t« i wyruszyI zagranicę' S 18.
stanuva 'wydarza się coś', ni stanuva! 'niemożliwe, tak nie n10ze
być!' S.
st~nuvam 'wstaję' S:stanuvatos mnr'!i.nt/u. 'wstaje ten umarły'
S 53, stanuvat em kubilata, ero d"ricata ditini'i kobyla ikrólowa zaszły w ciążę' S 31, kón/ut sósa stanuwa 'staje dęba'W.

n.,
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star, stara, staru 'stary, -a, -e' (tylko o ludziach, o rzeczach ef
v'etka) S, W.
starólak, -ólakut 'warsztat tkacki' W, cf, razbój S.
starutija f S, staruśtija f. W 'starość'.
statmó, -ótu 1) 'stacja kolejowa', 2) 'posterunek, np. żandarmerji' S.
stawa f 'kopa zboża ułożona z 10 snopów' W 66
*stavrosuvam: za da gu stavrósat 'aby go ukrzyżować' S 45, cf'.
*krastosuvam.
st'egnant 1) 'chudy', 2) 'skąpy' W, ef ftisnant S.
st/ćgnuvam 'ściskam' W; st'egna icetu sas karninut \V 75, ja
st'egna turbata 'ścisnął torbę' W 77.
stómna, . stómnata 'wielkie gliniane naczynie na wodę' S, W;
+m'arna stómna "osim uki vinu z'evaxa« S.
za stór'aón), stori~ 'zrobię' S, W; za da ja stóri tas rabuta 'żeby
to zrobił' S, da mu stóri na car/u idin kunajk' 'aby wybudował królowi pałac' S 18/19, storixa parapunu 'zrobili zaża
lenie' S 28, storixa muY.abet 'pogwarzyli sobie' S 12, stOr'\}x
~es m'asnioi 'spędziłem 6 miesięcy' S 1, stóri mlógu gudina
u nus kafine 'w tej kawiarni spędził wiele lat' W 82.
st'1knuvam vógni 'rozniecam ogień' S, za st'1kna ógn'ut W, za
st'1knam S, za st'1kni~ S, W 'rozniecę'.
st'1nglu n. 1) 'szkło' W: katu st'1nglu i\istu 'czyste jak szkło
2) st'1nglu wr'l1m'\} 'czyste powietrze' S (zn. tylko w tem powiedzeniu).
stzsnuwam cf, istinuvam.
st'1pnuvam, st'1pnuva~ 1) 'wstępuję' S: Dl móźam da st'1pnam
'nie mogę stąpać', pr.nt' i\uv'l1k ~tu ni st'1pna "niedostępna
droga', st'1pnuva na isingijata 'kładzie nogę w strzemiona',
jas t'~ ni std.pnuvam t' eb'~ 'nie ustąpię ci' S, 2) 'kradnę, rabuję' W: gu st'1priaxa 'okradli go'.
st'1pt'a W, st'1pt'am II etapt/cm S, stapt'M S, W 'stąpam'.
str'sci, stracetu, pl.: str'1cinta II straca, straeata 'serce' S, \V.
str'ada, str'~data S, W, str'~dit'~ pl. S 'środa'.
str'ęda II str'~d'l1 nos 'północ' S, W.
str'i'idna m., f., str'adnu n. 'średni, -a -e' S, \V.
strax, straxo(t), pl.: straxuvi, straz.uvetu 'strach' S, ,V; strax gu
'boi się', n'ematstraxa "nie boją się', mr-sva straxa vid'\}X
'trochę się przeląkłem' S, gu storix ut straX 'zrobiłem ze
strachu' ,V.
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str'axa, str'\}Xata S, W, pl.: str'axi, str'\}xit'\} S, str'\}xtt'\} W
'strzecha, tj. dolna wystająca część dachu',
strala, str'l}lata, str'l}ltt'1} pl, W: ltsnuwa 'łyska się', strala pa&da
. 'grom pada', et: laskavioa, grtmnuva.
str'l}llitka: en, tylko w przekleństwie: st. da t'l} nast.r'\}li! S, w W:
strśla da t'l} nastrali.
stram, stramórt) 'wstyd' S, W; std.m ima. . 'wstydzi sif, ut strama
S, ut sf'il,tska strama 'iV 'ze wstydu'.
stramlif, -iva, -ivu 'wstydliwy, -a, -e' S, W.
sa stramóvam 'wstydzę się' S, W.
stramuta f.. stramuti pl. <organy płciowe' S, w W en.
strima, stranata 'strona', na stranata 'na boku', u stranata n'ela
'obok niej' S.
stran'a "V, stranim S, -iŚ 8, W 'dzielę kupę drzewa na dwie
części i ładuję po obu bokach osła lub konia'.
strMna m., t:,. stra~nu n. 'straszny, -a, -e' S, W.
str'l\~ta: na st. 'naprzeciw', ut st. 'z naprzeciwka', str'Mnijll dugan'
'sklep położony naprzeciw' S, et: karśi,
str'a~tam i! str'avam, str'ava~ 'spotykam' S, \V
za strata, str'ati~ 'spotkam'; gu str'lttux 'spotkałem go' S.
stratigó S, stratigós W, stratigitu pl. S 'generał'.
+str'ebru, str: ebrutu, stribra pl. 'srebro' S, \V; str'ebna lan~ica
'srebrna łyżka' S.
striku, strikutu, pl.: strikufci, strikufcetu 1) 'brat ojca' S, "V,
2) 'starszy człowiek wogóle' W,.
strilica t: 'czółenko w warsztacie tkackim' W, ej:snuvalka S.
sWkam, sWka~ 'zajadam' S, W.
stt·p, strapo(t), pl.: stt·puvi, stt·puvetu 'sierp' S, W.
sW&am, sW&i~ 'kraję'; st. sas no&nicit'lj. 'kraję nożyczkami' S, et.
skrip'a W.
struk, struktrei -pl: 'hebel' W, et: tukan" respa S.
stud: en, -ena, -enu 'b. zimny, "a, -e' S, W, et:· xlad:w,a.
stujalu n., stujalunta pl. S, W 1) 'przysiadka w przęślicy', cf; JYIarinov-s str. 96, rys. SO, 2) ·p6dstawa»vrttki«,<et. MarinoV'Cb .
str. 99, rys. 86.
stumax', -ax'u(t), -ax'1} pl, 'żołądek' S, W.
stumbOxart6 S, stupoxarto W 'bibuła'. ~.
stupan, -anu S, W, pl.: stupall'l}, -anitu Si-ani w'g'ospodarz'.
stupanska m., f., stupańsku n. 'gospodarski, -a, -e' S, W.
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sa stuplóva 'ociepla, ogrzewa się' S,'1V, stupl'ówam 'ogrzewam
coś, trzymając na ogniu' W, ef. na~eguvam S.
stut', stuta, stud' a pl, 'zimno' S, 'IV; stut' imaŚ 'zimno ci', ut stuta
zamr'tznaxa kitkit'\} S.
stutina, -inata 'setka' S, 'IV.
subet/, subet'u 'pogwarka, pogawędka' S, w W nieen.
subirarn, -iraŚ 'zbieram' S, \V; subirax t'ut'un'n S 3, utidi na perivól'u da subire smokfi S 45, sa subirax 'ocknąłem się, otrzeź
wiałem' S, sa subira ~i6k'ju ipsik' 'zgromadzili się wszyscy
ludzie' S 22.
subiran, -ana, -anu 'wybrany, wyborowy, -a, -e' S, 'IV; t' e sa subirana kustan'ę W.
za subl'\}6em, -e~ 'rozbiorę' S.
sU6a W. sU6am S, sU6i~ S, W 'kręcę w palcach nić, powróz, papieros, cygaro' S, W, cf. suknuvam,
suferin, -erinut 'szofer' W.
sufra f. S, W, pl.: sufri S, sufr-s W 'niziutki stolik (bez nóg)'.
sufra 'fałd' S, ef. p'eta W.
suX, suXa, suxu 'suchy, -a, -e"; na suxu 'na lądzie' S, W, suXi
paruśki '»czyste pieniądze- (kiedy np. robotnik prócz pienię
dzy dostaje też wikt i nie wydaje nic na jedzenie)' S.
sukakm. 'uliczka' S.
suknuvam, suknuvaś 'kręcę w palcach nić, powróz, cygaro' S, V·l,
,
et. suea,
sulakm., -aci pl. 'mańkut' S, cf. l'\}wak W.
sulena maIi'~a 'potrawa posolona' S, 'IV; prisulena 'trochę posolona', mlógu sulena 'przesolona' S.
sulfatu n. 'chinina' S, W.
sulina, -inata 'rura' S, 'IV.
sultar, -ar'u, -ar'\} pl. 'solniczka' S, W.
suluk, -uci pl. 'oddech'; suluk ni zeva 'nie oddecha' S, 'IV.
Sulun: '801ml, Saloniki', u S. 'w Soluniu lub do Solunia' S, W.
sumun', -un'u 'bochenek chleba (zwł. wojskowego)' S, ef. piśnik.
s'unt'uk et. s'urt/uk.
suplaknuvam 'zmywam, spłukuję' S: gi suplakna Śi6ku 'wszystko
im zabrał',
suprazri'uvam, -azn'uvaś 'opróżniam' S, \1IT; da si suprazni muś
turaku 'żeby się klozet opróżnił" S, za suprazn'at ~itutu u ambar/ut 'wysypią żyto do sąsieka' 'vV 67.
~

110

M. MALECKI: DWIE GWARY MACEDOŃSKIE

.
" twarz , S,w W"
surat, -at'\}
pl. = o'b ras
neeue:
sure: aku i~tii\ sure sure gu s'ii,~ S 6: zasiew ten polega na tem,
iż najpierw się robi na roli trzy rowki, które po rzuceniu
nasienia razem się zasypuje, a przy zasiewie zwanym »k'ór6izi« robi się tylko jeden rowek, który po zasianiu zaraz się
zasypuJe.
surla, surlata 'ryj świni' S, et fusna W.
s'urt'uk S, s'unt/uk W 'jakieś przekleństwo'.
sństa S, W, susti pl. S 1) 'haftka', 2) 'materac sprężynowy' S, IN;
kón'u pravi s. 'staje dębem' S.
suvarija m. 'kawalerzysta, jeździec' S.

§
~adravan m. 'ozdobna studnia' S.
~ii,jka, ~ii,jkata 'mały gwóźdź' S, W.

~aJ m., ~aluvi pl. 'narzutka kobieca, zwykle czerwona' S, W.
~alvar,

-ar'u 'szerokie majteczki dziecka' S, W.
~amar et pluskani.
~amata t 'hałas, zamieszanie' S.
śamijka S, ~amika W 'chustka na głowę' S, W.
~andan', -an'u 'świecznik' S, W, et Marinov-s str. 39, rys. 40.
Śapka 'czapka' S, W, et kapela.
~arin, ~arina, ~arinu 'pstry, -a, -e' S, W.
~ii,rka, ~arkata, ~arki pl. 'zmarszczka' S, W.
~arok, -óka, -óku 'szeroki, -a, -e' S, W; ~arok 6uv'ak 1) 'hojny
człowiek' S, ~) 'nie martwiący się' W, ~aroka dMa 'dusza
otwarta, szczera' S, W.
śarveta t S, W II ~erv'eta S 'kolorowa chusteczka do nosa'.
~a§ik 'zezowaty, -a, -e', ~. gl;enda 'patrzy zezem' S, W.

~atista nom. propr. 'miasteczko w zachodniej Macedonji' W 79.

wksztalcie klosza

Migno~tir,-ir'u, -ir'\} pl. 'drewniane rusztowanie
do suszenia różnych rzeczy' S, W'. W niezn.

et

~edba = ~etalli 'przechadzka' S,
volta W.
~ef, ~ifo(t), pl.: ~efuvi, ~Muvetu 'szew' S, w.
~empa, ~impata S, W, pl.: ~impit'\} S, ~imp1,t'\} W 'dloń'.

§erit' et §irit'.
śerv' eta et śarv' eta.
Servija 'Serbja' S.
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Śes '6' S, W; Ś~snajsti W, Ś~snajsi S '16'; Śijs'et '60' S, W; Śes

stutini S, Śes stutina W '600'.
Śetam, ŚetaŚ 1) 'przechadzam się', 2) 'błądzę, chodzę tu i tam' S.
Śetani et. Śedba, volta.
Śibój et. śubó].
Śi<\ki insan 'wszyscy ludzie' S.
śidirósuvam 'prasuję' S, W.
Śidiru n. 'żelazko do prasowania' S, w W en., ale UŻ.: itija t.
Śija, Śijata S, W, Śijit'ę, pl. 'szyja'.
Śija, ŚiŚ 'szyję' S, W.
Śika mu.xat'ę, 'odpędza muchy' W.
Śik' er,-eru, pl.: -er'~, -eritu 'cukier' S, W.
Śik'er<\~ n., Śik'er(\anta pl. 'cukierek' S, W.
Śikla t. 'głóg (drzewo)' W, et. ku1l:uidup· S.
Śilu, Śilutu, pl.; Śila, -ata S, W II (śilunta) S 'szydło'.
Śimaxi pl, 'sprzymierzeńcy' S.
Śindagi f. 'recepta' S.
Śindagma, Śindagmitta 'pułk, regiment' S.
Śindagmatal')(in m. 'pułkownik' W 73.
sa śinolsuvam np. sas t'eb'~ 'porozumiewam SIę np. z tobą' S, W.
Śira ef. nri,s.
Śiralija grózdi 'soczyste winogrono' S, W.
Śirit' S, Śerit' W, -it/u, -it'~ pl. S, W "sznurówka do bucików', et.
kurdón, pisk'ul,
śirtar: et. sirtar'.
śirvitórin m. 'służący' S 18.
ŚiŚe, -etu, ŚiŚanta pl. 'flaszka', siŚurka 'flaszeczka', ŚiŚe na lamba
'szkiełko do lampy' S, W.
sa Śk' epsax 'pomyślałem sobie' S.
Śkripalli cf. skripani.
Śl'as, Śl'~zó, pl.: ŚI'azuvI, ŚI'azuvetu S, sl'as, sl'ęzót, sl'azuwi pl,
W 'ślaz'.
ŚI'u1lka, ŚI'u1lkata 'ślina' S, et: pl'unka W.
"''?'
r"t'S
so. co.'?'W ,e.so,.
Śógud'ę" Mgudi<\ka 'coś, cokolwiek', z negacją: 'zupełnie nic'
et. Śtógud'ę, S,

'N,

Śorbet' ef. Śurbet'.
Śpal'eta t. 'chustka na głowę' S, w W nieen.
Śpirtu, Śpirtutu, Śpirta pl. 'zapałka' S, W.
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~tefan m.

B, ~t.enm m. W 'wieniec'.
~t' erna t 'zbiornik na wodę' W, cf. viśt' erna S
~tinaxor'a t 'troska, zmartwienie', ~tinaxuresana 'zmartwiona', sa
~tanaxur'esa S 19.
~tip'at bl1.X'bt'l} 'pchły kąszą' W, et Hckat S.
Jto? 'co?' S; ti ~tOsi 'ty kim jesteś?' S 19, ~toj tós kón"? 'co to
za koń ?' S 20, ~to argisa? 'czemu spóźniłeś się?' S 27, et
Ś6, ~tu.
JtOgud'li', ~togudi~ka 'zupełnie nic' S, ej. ~ognd'li' W.
Jtr'll,kam, ~tr'll,ka~ l) '" robię oko «' S, W; za ~tr'll,kni~ ina móma S,

sa ~tr'll,kat sśs mómata W, 2) 'zapalam zapałkę': ~t. ~pirtu W.
śtrikul ] ~trtkul, ~trikuln, ~trlkul'li' pl. 'bąk' S, w W nieen.
,~tn S, ~n W 1) 'co, który, -a, -e, jaki, -a, -e' S, \V:
u mójta
bratućenka, ~tu imax... 'do kuzynki, którą miałem ' S 2, da
gu fati~ ~uv'll,kn, ~tu za poj S 22, toj, ~tu utidi u Ameriki
S 29, 2) 'gdzie' S: u nas udaja, ~tu bi~i dulap'u zakl'lidin S 9,
3) 'że, iż' S, W: jas vid'Ii'X, ~tu i pant'o utfórin S 2, ut nuzi
kajmó, ~tu ni muia da ja veni .mumata S, i vid'I}Xa idin
den', ~tu si utidi mećkata S 16, gu vida car/u, ~tu sa nasm'a B 18.
~ube: z'ewam ~ube 'spostrzegam': Xa zewa śube i furna~ija 'TOVC;
-iroi pvei E'iorWIJ Kat Ó <jJOl;pVaplJC;' W.
~ubije(tu) 'mniemanie, opinja' S 43.
~nbOj S, ~ibOj W, -ojli' pl. S, W 'lewkonja',
śulak, -aci pl. 'ślimak' W, cf. slimuk S.
~lima, ~limata S, W, ~umit'li' pl. 1) 'małe gałązki wraz z Iiśćmi,
ale tylko dębu lub buku': d-smbuva lztb bukuva śuma, ale
br'll,s 'brzost' ima daluvi S, 2) ~uma = sid'll, di,mbuwa w'ajka
sas lista W.
sa ~lipnaxa nttr'li' u l'ud'etu 'xw::'IJKaV avapEo-aa7To 'Touc;av::'pw7rOVC;' W,
turbet', -et'u 'napój chłodzący' S 21.

T
tabak'era /. 'pudełko'na tytoN B, W.
tabakśija, -iji pi. 'garbarz' S.
tabakśiluk, -ńku 'pol~tyt?niowe'.S40.
taban', -an'u; pl.: -an'h -anitu 'podeszwa

wbucie

lub nodze'S,W.
tabla, tablata 'deska do roznoszenia towarów, rodzaj tacy' S.
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ta6i§itk'ę.: w zwrocie: »apó ola ta6i§itk'ę.« 'różnego rodzaju' B 28.
taxa :nibyto, rzekomo' B: da p'tt§ sas knigata taxa 'że nibyto

czytasz książkę' B 31, taxa utiva o§ti na murabetu toj 'że
nibyto jeszcze wyrusza na wojnę' B 35.
taX6ę. n., tax6anta pl. B, taMa, ta§6anta pl. W 'blaszana miseczka'
taxidromus m., pl.: talidromufci II taxidromi 'listonosz' B, cf'. postaNa.
t'ttxniju, t'ttxnata, t'ttxnutu, t'ttxnit' ę. pl. 8, t'ttxnajut, t'ttxnata, t'ttXnutu, t'ttxnat' ę. pl. W 'ich (posses.)'.
taxtabit m, -abit'ę. pl. W, taltabita f, pl.: -abiti, -abit'etu B
'pluskwa". . .
taxta~ija m., -iji pl. B, bu6ku~ija m. W 'człowiek rznący drzewo
piłą' (tartaki nieznane).
taj6a n., taj6anta pl. 'źrebię' W, cf. zdr'ttp6a B.
tajfata, -mi, -mu 'moja, jego rodzina' B 42.
taka S, t'loj W 'tak, w ten sposób'.
takfos B, takós W, takfas B, W, takfos B, takós \V, pl.: takfes B,
takf'los W 'taki, -a, -e'.
takmen, -ena, -enu B, gud'śn, -ena, -enu ,I{ 'zaręczony, -a, -e', cf,
gud' ę.nik.
takmóvani n., takmóvan'etu B, gud'ówani W 'zaręczyny', cf, gud'ę.n'e.

io'

talcsm m. 'gromada, stado' B: t. d'aoa 'oddział żołnierzy', cf.
bil'uk,
taksirat In., -at'ę. 'zmartwienie', taksiratlija 'zmartwiony' B, W.
taksuvam 'obiecuję; przyrzekam' B: car'u fati da taksuva part
'król zaczął obiecywać pieniądze'.
t,ak§ f. S, f II m. W 'klasa'; próti t., d efteri t.· 'pierwsza, druga
klasa' S.
takśidepsuvam 'podróżuję' B.
.'
takun', -un'u 'obcas' B, w ,I{ zn., cf, pmca.
t'ę.laNa II t'ę.lal~ija II t'el'a~ija 'herold, goniec ogłaszający rozkazy
króla' B.
tale n., talanta pl. 'obuch siekiery' W, ef. k'uskija, tupór B.
talva, talvata 1) 'płachta służąca głównie do pokrywania ciasta,
chleba' B, 2) 'obrus na stół' 'I{,. 3) 'zwykły (nie ozdobny)
fartuch' W.
tam II tam'ę. II tam'a II tamana II tamna B, tamu W 'tam'.
t'ttm'ę. n., t'ttm'anta pl. 'SkrOI}' \\T, w B brak nazwy.
~,

Bibtjctek a »t.udu

~fowiańskiego«

m' A 3.

8
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tampanariri, -ari pl, 'grają;cy na bębnie' S, W.
tan~im, -i~ S, t'1;:t)ga, tan~i~ W . t'Mka idam 'jestem ciężki'; tan~i
kutu kurśum 'ciężki jak ołów' S.
sa tantanisuvam 'męczę się' S.
tant/ela t 'koronka' S, W.
tapa, tapata 'korek' S, W.
taps'a t 'blaszana forma: »za I'ap, ribi... «' S, W.
tapt/e (sc. bódiś) 'pulsuje (sc. tętnica)' S.
taradisuvam- 'grabię' S, w W nłeen,
tarak m., -aci pl. S, grebin', gribin'ót W 'grabie'.
taratór m., -or'~ pl. 'napój chłodzący sporządzony z wody, octu,
soli i cebuli »za da ti sa rasxladi du~ata«' S, W .
. t'lJ,sna m., t, t'lJ,snu n. 'ciasny, -a, -e' S, W.
ta~ak, pl.: -aoi, -acitu 'jądra u mężczyzny' W, et nrsndu 8.
taM~ et tax6~.
taśtlsuva vudata II udata 'woda przegotowuje się' S, W.
tatku, tatkumi, pl.: tatkufci, tatkufcetu, voc.: tati 'ojciec' S, W.
tava, t S, W, pl.: tavi S, taw':l; W 'kocioł nasmażenie powidła'.
tavma n. 'cud' S.
teatru, -atrutu 'teatr' S: jaza pórn za teatrutu S 21.
t'e6ini, t'e6in' etu 'cieczenie, spływanie' S 4.
teft'er'u 'zeszyt, notes' S 39.
mi t'egla du~a S, mi i~ti du~ata W 'mam ochotę'.
t'egl'am S, t'egl'a W, t'egli~ = karam S, W; t'egl'a] pant'o i jas
za t'~ ftasam 'ruszaj drogą, a ja cię dopędzę' S, t'egli si
p':l;nt'ut W, sa t'egli. idin za druk 'zaraża się jeden od drugiego' S.
t/eka, 6i6e~ 'biegnę' W, et 6i6e, ti6e, traćlm.
tek'e n., tek'anta = turska kałujer S, w W nieen.
tek'e n., tek'anta pl. S, tik'e II tek'e n., tik'lJ,ntapl.W 'cap (nietrzebiony)'.
t'ekIll1va 'przychodzi na myśl' S: mut'e1ma, mM da umr'lJ, 'przy.
szło mu na myśl, że może. umarła' .' S· 13.
t' er m. S, W, tiló S, t'elut W, pl.: t'el' ~ II t' eli~ta 11i:/el11vi 'drut'.
t'elfa~ija ctt'~la~ija.

a

t' e16\1< n. S, W, pl.: t'el6anta, t'e16antata S,tilc' W 'cielę'.
teleme r-, telem'anta pl. 'mleko zaklagowane' S,

.yr

t'eIusu 'koniec', durna t'eIusu'aż do k011ca' S 12, t'eIug ritidi
'wreszcie odszedł' S 48.
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ternbela m'\jo fati 'ogarnęło mię lenistwo' W, ef. djumbilik S.
t/em'el' II tim'ól', -el'u, -el'lJ> pl. 'fundament' S, W.
temnu S, W, pl.: t/emnunta S, t'emna W 'ikonostas'.
t'en'~era f. 'rondelek' S, W.
t/ónka m., f., S, t'enuk m; t/enka f. W, t'eLlku n. S, W 1) 'cienki',
np. t'eLlka gL1S S, 2) 'chudy', np. t'enka 6uw'ak.
tepe ef. tipe.
*t'eram 'wypędzam': da gu t'era póput W 76.
ter~ija m. S, tir~ija II cir~ija m. W 'krawiec'.
termometru n. 'termometr'W.
t'esla, tislata, pl.: t/esli, tislit'lJ> 1) 'siekiera ciesielska' S, W, 2) 'rodzaj motyki' W.
tfóju, tfójta, tfójtu, tfojt'\jo pl. S, tójut, tójta, tójtu, tojt'lJ> pl. W
'twój, -a, -e'.
ti6e vudata 'płynie woda' S, ef. 6i6e, t'eka W.
tigan', -an/u, -an'\jo pl. 'pustelnia' S, W.
tiganisuvam 'smażę' S,. W.
tikfa, tikfata 'tykwa' S, W.
tiligraf m. 'depesza' S: puśba idin t. 'wysyła depeszę' S 28.
tiliuśi tó paramiti 'skończyła się bajka' S 42.
tim'el' cf. t'em/el'.
timn/akó n., -ka pt: W, timn'antó n., -ta pl. S 'kadzielnica'; livan
kadi na timn'antótu, cf. Marinov-s str. 24, rys. 23.
timn'akósuwam 'kadzę' W 67.
sa timósuvam 'gniewam się' S, ef. sa razgja~dam.
timurija f. 'kara' W 79.
tinikija, dem.: tinikljka 1) 'blacha', 2) 'naczynie z blachy' S, W.
tipe II tepe, bip'anta pl. 1) 'wierzchołek drzewa', 2) 'ciemię' S, W.
cf,

v·t·X'

tiranisuvam

'dręczę',

sas tiranida 'z

trudnością'

S.

tir~ija ef. ter~ija.

.
tirlik, -iku S, W, pl.: -ik'\jo S, -lci W 1) 'pantofel' S, 2) 'onuca' W.
tislim: stanax tislim 'poddałem się' S, W.
tislurka, -urkata 'TO /l/KPO Tamr[' W, ef. t'esla,
tistilik, -ik'u, -ici pl. S, tistil'sk W 'rodzaj zlewu i umywalni na
»pulacie « '.
tkaja, tkai § W, tkam, tkM S 'tkam'.
to? 'kto?' S.
tMinu n. 'placek' W, ef. plak'ónda, kraśnik,
8*
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tój, t/a s, w tuzi s, tus w 'on, ona, ono'.
tok: sas tóku 'z zyskiem' W, cf, fajda S.
tokmak 'pięść, uderzenie pięścią' S, ef. tumbanica W.
tólku W, tólkus S 'tyle, wiele, tak bardzo'; tólkus I'udi 'tylu ludzi', tólkus sk'1mpa 'tak bardzo drogi' S.
top m., pl.: tópuvi, topuvetu 1) 'armata' S, W, 2) 'zwój': top kuprinin 'zwój jedwabiu', 3) na tópuvi ~ik'er 'cukier w gtowach' S.
tOp~1} n., tópćanta pl. 'kuleczka', ut pr'elu t. S, W.
topiku pras' l!' ef. pras' I}.
topka, topkata 'piłka do zabawy' S, W.
tórba ef. turba, saka.
tós, tas S, W, tuzi S, tus W,t'es pl. 'ten, ta, to', tas gudina
'tego roku'.
t'1j cf. taka.
t'1kam S, t'1knuvam S, W 'pcham'; ja t'1kna warkąta 'pchnął'
łódkę' W 72.
t'1mpan, pl.: t'1mpan'l}, t'1mpan'etu 'bęben' S, W.
t'1nga gu prav'am putir'u, &j,~kata 'wypróżniam szklankę, kielich'
S, w Wniezn.
tr'ltbuva 'trzeba, należy' S: tr. da sa v'rni~, tój tr. da ja v'eni
mumata.
traćlm, -i~ 'biegnę', tra~Mkum 'biegiem' S, cf'. t'eka W.
trax,na f. 'man4a ut braśnu' W 65.
brapim S, Wp'a W, trapi~ S, W 'wytrzymuję'.
trapiza f. 'stół" S, W.
trapizarija S, trapezarija W 1) 'jadalnia' S, 2) 'uczta' W 87.
trapuzan, -an'l} pl. 1) 'poręcz', 2) 'parkan' W, ci. parmak S.
tr'aaka, tr'!l,skata, dem.: tr'!l,ski~ka 'trzaska' S, W.
tr'!l,va, tr'lJovata, tr'i}vit'l} pl. 'trawa', suZa. tr'!l,va 'siano' S, W.
travmatija pólimu 'ranny na wojnie' S, cf. udrijin W.
treja ef. trlm;
tr'enu, tr'enutu 'pociąg' S, W.
tr'ep'am, tr'epi~ 'jem źarłocsnie' S: ni mufax da siitiatr'ep'a,
w W niezn.,mówi się: ni mu~azda sa nai~a II naida,
tr'eska, tr'eskata 1) 'dreszcze', 2) 'malarja' S, W.
br'esńnvani n. 1) 'trzepanie', 2) 'wstrząsy ziemne' S,. W, ef.tris1!l,ni.
tri 'trzy' S,W; na trlt'a p'1nt'i} 'za trzecim razem' S 12; trijsi S,
trijsti W '30', trista '300' S, W.
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trici, tricit/i} pl. tant. 'otręby' S, 'vV.
trifil m. 'koniczyna' S, W.
*trigisuvam: da trigisuwat = da b'erat sc. misirut, trigisaxa misir'ut W 80.
trlm, tri§ S, trója, trtj§ W 'trę'.
trindafil m. 'róża' S.
tris'ani n. 'trzęsienie ziemi' S, \V, cf, tr'esnuvani,
troxa, troxata, pl.: troXi, troXit'i} 'okruszka' S, W.
trok, troku S, W, pl.: trókufci S, trókuwi W 'samochód ciężarowy'.
trópka f. II trópkanetu 'tętent konia' S, W.
tropu: sas ~tO tropu? 'w jaki sposób?' S.
ttgam 'ciągnę' W.
tr sguuvam 'wyruszam, zaczynam iść, biec' S, W; trt.gna si dójdi
duma, dur da trigna na rabuta, trignuva da ti6e S.
trin, trano(t), pl.: trin'i}, tran'etu 'żądło' S, W.
trini, tran' etu S, W 'ciernie'.
.
trinka, trinkata, trinki pl, 'tarnina' S, W.
tt'p'a cf. trapim.
truica = tri du~a S, W.
si trukal'am glavitta 'spuszczam głowę'.
trukulók m., -oci pl. 'koło' W, ef. tuśkal S.
tućilu, pl.: tu6ila, -ata l) 'osełka do ostrzenia kosy' S, ef.ustrilu;
2) 'wałek do ciasta' S, cf. mixaJka.
tu~arin, tu~ari pl. 'kupiec, handlarz' S, W.
tufan, -anu 'wicher' S, W.
tufejk', -ejk'u, -ejk'i} pl. 'strzelba, karabin' S, W.
tugas 'wtedy' S, W.
tuk II tuk'a S, tuka S, W 'tutaj'.
tukaśna m., f., tukaśnu n. 'tutejszy, -a, -e' S, W.
tukmak, -aku, -ści pl. 'tłoczek w kierzni wraz z kółkiem z dziurkami albo tylko samo kółko, a wtedy sam tłoczek nazywa
, cuma
x 'k' S, W .
SIę:
tulumba~ija m. 'strażak (pożarny)' S, W.
tuIva, tułvata 1) 'kafla', 2) 'cegła' S, '.IV.
tumba, tńmbata 'pagórek, kopiec' S, W; też.: nom. propr. jednej
dzielnicy w Solunin S 2.
tumbanica f 'pięść, uderzenie pięścią' W, ef. tokmak S.
tupał -= krif 'kulawy' S, W, w W o kobiecie tylko: kriwa fena,
ale w S też: tupał ~ena.
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bupóla, -ólata 'topola' S, W.
tupór, -óru, pl.: or'~, -óritu 'obuch siekiery' S, ef. k'uskija S,
tale W.
tupuriśti n., tupuriśta pl. 'rękojeść, np. motyki, dżaganu' W, cf,

draiali S.
tupńs, -uz'~ pl.

'kula

żelazna

do rzucanie na wroga' S.
tur'am S, W, tur'a~ W, turi~ S 'przewracam'.
turba, turbi pl., turbica dem. S, torba, turbata, turbtt'~ pl. W
1) 'torba' S, W, turba ut kuztł 'torba ze skóry koziej" S,
2) 'torba szkolna' W, cf. saka.
TurĆinu m., Turcitu pl. 'Turek' S, W, na turkija 'za czasów tureckich' S.
b'urlu 'różny', t/urlu rabuti 'różne sprawy' S, W.
turnuvam 'wywracam' S, W; grabnam kupaću gu turnuvam ftisó
S, grabnuwam Ćapata, tumuwam ftisót W 'chwytam za dża
gan i burzę mur', gi (sc, cipur'etu) turnuvami u kazaniu 'wsypujemy do kotła' S 4.
sa turnuvam 1) 'odwracam się', 2) 'przewracam się' S: sa turnuva
magar/~tu 'odwraca się osioł', s~ tumuvat t'en~irit'~ 'wywracają się rondelki', aravónata sa ni turna 'nie zerwano zarę
czyn' S 44.
turta f. 'tort' S, W.
turturiea, -icata 'turkawka' S, W.
tu~kal, tu~kalu,· tu~kal~ pl. 'koło' S, cf, trukulók W ..
sa tuśkam 'tulam się' S, W; tMka~t/em na v'~tiro padna u mur'etu S 58.
tutam m. 'bukiet' S: pusni mi idin t. kitki 'poślij mi bukiet kwiatów' S 33.
t'ut'un', -un'ut 'tyt011' S,W.
tuvar, ~ar'u, pl.: "ar'~, -aritu 1) 'to, co uniesie jeden osioł' np. tuvar drava, 2) 'brzemię wogóle' S, W.
tuvar'am, -ari~ 'ładuję na osła, konia' S, W; jablaka sas jablaki
tuvarina 'jabłoń obciążona jabłkami' 8;

u
u 1) 'u, w, na (lokaty~ne)' S, W: u nam 'u nas', u Sulńn 'wSoluniu',u sielutu'n.l1 wsi', u sinduk'u 'w skrzyni', /uidin4ur~
baNa 'u bogacza', 2) 'do, w, na. (kierunkowe)' S, W: m'~
pusna u Sulun 'posłała mię do Solunia', utiduy l i S'ltr 'po-

CZ. II.

119

SŁOWNIK

szedłem

do Serres', jała u m'en'ę, 'chodź do mnie', gu lup'ę,X
.idm ~all1'tk u glavata 'uderzyłem..• w głowę', aku m'ę, viditi
u u~it'ę, 'jeżeli mię zobaczycie na oczy'.
ubaf et. xubaf.
ub'ę,sn'a kM~ntu 'pies wściekł się' W, cf, pub'ęsn'avam.
. ub'asuvam, nb'asuvaś 'wieszam' S, W i za sa ub'śsam 'powieszę
się' S.
ubiźdaan, -i~da~ S, uM~dam W 'przeglądam, śledzę, przepatruję' i
pójmi da ubidimi .S, da t' ę, óbad' a 'aby cię zobaczyć' W.
sa ublagnuvam 'najadam się słodkości' S, W.
ubl'akuvam 'ubieram kogoś', za ublaćem, -e~ 'ubiorę' S,
pri-

er.

m/ilu/aro.

sa ub"rnuvam 'odwracam się' S: sa ub"rnuva vili 'odwróciwszy
się powiada'.
uc'ąd'óvam, -óvaś S, ucid'ówam II uc'ę,:{owam W 'cedzę, odcedzam'
S, W, uc'ddam ruba 'wyżymam wodę' W, et. sfivam S.
uc'ę,fki, uc'ę,fkit'ę, pl. tant. S, oc'afka f., oc'afk1;t
pl.
'resztki
zboża zostające po wymłóceniu'.
ucet, -etut, -etitu pl. 'ocet' S, W.
za sa ucf'ę,stim 'ocknę się', ni mógada sa ucf'ąstim ut s1;n, uef'ę,sten 'wytrzeźwiony' S; sa sf'i1st'ę,x aor,' W.
sa Ma W, sa u~im S, sa u&~ S, W 1) 'uczę się', 2) 'dowiaduję
się' S, W.
u~ern'ant, -órnanta, -ern'antu 'posmolony, poczerniony', da si
u~ern'a ranc'IWę, S.
u~u m., Mumi, pl.: Mufci, Mufcetu 'wujek' S, et. ujku W.
u~udin 'zamyślony' S 19.
udaja t. 1) 'izba' S, 2) 'izba bez ogniska' W,
H~ta.
udaję" udaji~ka W, udav'ę, S 'niedawno, przedtem'.
udajam W, udav'am S 'duszę', sa udav'am 'tonę, duszę się' S,
za sa odaja, za sa udai~, sa udaj ix 'utonąłem' W.
udavnu S, utskóru W 'niedawno'.
*za udbiram 'wybiorę': da si udbirat S 34, udbirani S 3, d'i1t~\j>ntu
im'Mi udbiranu idin zimbil smókfa W 86.
udbivam malkutu 'odstawiam od piersi' S: sa udbiva malkutu S,
sa udbi malkutu W 'o poronieniu dziecka', sa udbi ~inatami
'żona poroniła' S 3.
uddól l] udól S, udól W 1) 'na dole, pod' S, W, 2) 'strona połud
niowa' S.
fę,

er.

';V
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ud gar'\} l) 'na górze', S, W; gu ustavi kón'u udgór'a na br'astó
S 20, udgórę dur dał 'od stóp do głów' 8, za idna nid'al'a
udgór'a 'po upływie tygodnia' W 71, 2) 'strona północna' S.
udiram 'obdzieram' S 40.
udmastuvam II udm'astuvam S, utm'astuwam W 'przenoszę, przesuwam na inne miejsce'; ja udm'astuvrit xartumata inu metru
póutatak 'przesuwają sznur o 1 metr dalej' S 3.
udr'azuvam 'ucinam, odcinam' W, za gu udr'i1.~i~ S.
udrijin na murabetu 'ranny na wojnie' W, cf; travmatija. S.
udrivam 'uderzam' S, W; kuga udrixmi.; .kupM na kI.~tata S 19,
~i:twa' ja udriwa k~ata 'żywcem zdziera skórę' W 77.
*za udrumón'a 'odpowiem' S: kutri za udrumóni S 25.
udu~at' II u~at' 'wtyle, za' S, W ;udu~at' pórtata 'za bramą', u~at'
fótugrafijata 'na odwrocie fotografji', u~at' m'en'\} 'za mną' W.
ndunjija, -iji pl, 'drwal' S.
u~at'

cf. udu~at'.
u~ak,u~aku, pl.: -aoi, -acitu 'komin' S, W.
ugar [., ugarta, ligar'\} pl. 'pole zorane, ale umyślnie niezasiane' W,
w S niezn., ef. nadas.

ugladn'avam, ugladn'ax aor. 'zgłodniałem' S, W.
uglindala II urgindala pl. tant. 'okulary' S.
uglindalu n., uglindala pl. W, ugrindalu n. S 'lustro'.
sa ugn'usóvam, -óvaś 'wstręt mię bierze' S, W.
ugr'1iva ęhnci 'słońce wschodzi' S, W.
ugr'śvani slinci 'wschód słońca' S, W.
ugripka, ugripkata S, gripka W 'nożyk do zgarnywania ciasta
z niecek': sas ugripkata ustrlguvat nuHata S, ef. Marinov-s
str. 46, rys.. 45 b.
.
ux~ara s, f~ara W 'wczoraj" utf~ara 'przedwczoraj' W.
uxtik'asan 'zarażony, zakażony' S: U. krivat, S 42.
uxu, uXatu S, W,pl.: u~\} S, Mi W, u~it'ę, S, W 'ucho', M\} ut
stomna 'ucha dzbanka' S.
ujdlsuvam (np. sas t'eb'\}) 'zgadzam się. (z tobą}' S, W; ujdisax
sas t'eb'\} i si pravimi' dvatarslatka muXabet S.
ujku, ujkufci pl. 'wujek' W,' 'cf, u~u S.
uklavan, -ana, -anu 'zmęczony,-a, -e' S, W, cf. sa.kli'v.a , umurent,
Ill
uklil,vavam, -itVa~ 'morduję' S, W; za sa ukl-svain 'popełnię samo-'
bójstwo' S.
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za sa uk'smp'aan, uki.mpi~ S, za s{, ki.mp'a W 'wykąpię się',
sa uki.rupaX 'okąpalem się' W.
ulum! 'moje dziecko!' S.
uluśtuvam (np. jablakata) 'obieram jabłko' S: m' ę. ulu~ti preen.:
'obdarł mię ze skóry' S 42.
um, umótt) S, W, pl.: umuvi, umuvetu 'pamięć, rozum' S, W; si
re6i II si vili sas umó 'powiada do siebie' S.
um'ę. W,. um'am S, umiś S, W 'myślę, zastanawiam się', et
misl'am.
umg'asa 'jest podobny' S: ina niv'asta c'Ma t'eb'@- umg'asa 'panna
młoda zupełnie do ciebie podobna' S 13.
umiram, -ira~ 'umieram' S, W; za umram 'umrę' S.'
umiraćka f, umiralu n., umirala pl. 'śmierć' S, W.
umivam 'myję' S, sa umivam, -ivaś S, sa umuwam, sa muja, mu~
W 'myję się'.
umna m., f., umnu n. 'roztropny, -a, -e' S, W.
umr'ant, -anta, -antu 'zmarły, -a, -e' S, W.
umrantitu 'cmentarz', na umrantit/ę 'na cmentarz' S, utiwami na
grobitu 'idziemy na cmentarz' W.
umr'knuva 'zmierzcha się' S, W.
umruk II imruk, -uku, -uci pl. S, jumruk, luci W 'pięść'; m'@- udri
idin jumruk W.
um'irent, -a, -u 'zmęczony, -a, -e' S, W; sa umuri 'zmęczył się'
S \), cf. uklavan, sa klt.vam.
umut imam 'spodziewam się' S, W.
*unumasuvam 'nazywam': ja unumasaya S 58.
upaduvam 'zaskarżam' S.
. upalav'avam 'warjuj ę, szaleję' S: da ni upalav'a ti 'czyś ty me
zwarjował P' S II.
sa upivam 'upijam się' S, W; .sa upivat ut maku 'upijają się wywarem maku' S.
uplaknuvam, -aknuvaśvpluczę', u. ustata 'płuczę usta' S, W, za
uplaknam S, za. óplakna W, uplakniś S, W 'popłuczę'; da
óplakna bl'ud'st/ ę. W.
uplaśuvam 'przestraszam', sa u. 'przestraszam się' S, W; uplaśi
me~l'antata S Hi, sa uplaśi W 70.
upl'avam 'plewię' S: za gu upl'a~ S 4.
upr'egnuvam 'zaprzęgam' S, W; upr'egnaX vóluvetu S, u. oluvetu W.
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upulin: sas u~it'(I. npulina '{Je Ta uatta ?:wIJpa' W.
uraxn'imt ef. vraxna.
uralu n., urala pl. 1) 'plug', 2) 'konstelacja gwiazd \V. Niedźwie
dzicy' S, W; fr1,ncku uralu S = plńk W 'plug fabryczny'.
urane n., uran'anta pl, 'orka' S, W.
nrda, urdata 'to, .co zostaje po przetopieniu masła lub przewarzeniu maślanki' (zrazu na wierzchu, a potem opada na dno naczynia) S, W.
sa urignuvam 'odbija mi się' S, W.
uris, urizu(t) 'ryż' S, W.
urlida, -idi pl. 'warkocz' S, W.
za uruća, za uru~e~ W, za urućasam 'zaczaruję, rzucę uroki', cf'.
"
rućasam.

sa urviva 'urywa się' S, Vi!; aku sa urve nos jar S, kuskun'u mi
sa urva S 43, urwawa idin Wn W 77.
usab' ElU, -ena, -enu S, uskab'en, -ena, -enuW 'tępy,· -a, -e'; si
uskabi sc. nMu 'stępil się nóż' W 79.
za us'śknam S, za ósikna W, us'ekniś S, W 'wysiąkam (nos komuś)', sa us'aknuvam 'siąkam sobie nos' S, W; sa us'lLknax
aor., imam nin/ukata us'aknunta S.
us'ńknuvam 'ucinam' S, W; us'lL~ini nu~'lLt'l} 'podcięte nogi (ze
zmęczenia)', mi sa us'lLkuXa nu~'ILt'1} S 2.
usamnajsi II nsimnajsi S, oS'l}mnajsti W'lS', usimdis' et II ósimdis'et 'SO' S, W.
sa usan'óva 'przyśniwa się' S: mu sa usanixa pari S 46-8.
us'lL~ta,m 'rozumiem' S, W; us'lLt'l}X = razbirax S.
uskab'en cf. usab/en..
usl'eknuva 'zdycha' S, W; usl'ćkna m'e~kata S 51, uslekna magar'I}ntu W.
usno~t'l} II usnóśnu vr'lLm'l,} 'wczoraj wieczór' S, vV.
us1,xnuva S, s1,xnuwa W 'wysycha'.
ust.rrmuva - prusf'IL~ta
d'ell' stanuva '~wita'. S, W.
+us1,~nuvani: dawniej zamiast: kali nixta 'dobranoc', życzono:dubró uesmnuvani S, W. . .
.. .
sta, ustata, pl. :usti, nstit'l,} S, ust1,t'l,j. W l) 'usta', 2) 'otwór
w dzbanku'.
ustajam W, ustav'aIIl, -ilN'a~S l) 'pozostawiam.', 2) 'pozwalam.'
S, W; purtarinu gu ni ustav'a; toj pita: »za~tO m'l,} ni nstaviś ?« 'odźwierny mu nie pozwala; on się pyta: »czemu mi
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nie pozwolisz ?«' S 45, aku m'ę, ustai, móga da dójda 'jeżeli
mi pozwoli, będę mógł przyjść' W 83.
ustanuvam 'zostaję' S: cipuretu ~tu ustannvat u patusu S 4, ustauaX ivduvec S 3.
ustar'avam 'starzeję się' S, W.
ustav'am et. ustajam.
*sa ustramut'óvam 'zawstydzam się': sa ustramutixa S 55, niv'astata sa ustramuti \V 68.
ustrilu n., ustrila pl. 'kamień do ostrzenia' \V, w S nieen.; ef.
tućilu,

ustr-sguvam

'zeskrobuję'

(o

cieście,

które przylepia

się

do niecek)

S, W.
usuśóvam 'suszę'

S.
ut 1) 'od' S, W: lefterosaxa ut turiŚinu 'uwolnili od Turków' S 1,
ut dódeka 'od (19)12 r.' S 1, ut s'elu na s'elu, ut kasaha na
kasaba 'od wsi do wsi, z miasta do miasta S, ut kuga imati?
'od jakiego czasu macie?' S 19,
2) 'z, ex' S, W: isl'azi ut kuritutu 'wyszedł z koryta (sc.
rzeki) S, I'udetu ut dólu 'ludzie z ziemi' S 20, gi izvMda
papucit/ę ut nugata 'zdejmuje buciki z nogi' S 22, ut str'a~ta 'z naprzeciwka' S 16, si pub'agna ut s' elutu 'uciekł: ze
wsi' S 29, si idi d'at'ę,tu ut skul'ótu 'wraca chłopiec ze szkoły'
S 32 ,
3) 'spowodu, przez' S, W; ut. nuzi kajmó 'spowcdu tego
strapienia' S, kupini ut d'at' ę,tu 'przekupiony przez mło
dzieńea' S 13,
4) 'za' S, W; ut mr-sva d'en'uvi s'etn'ę, 'za kijka dni' S 25,
gu fata ut rallkata 'bierze go za rękę' W 83, ut vl,llk portata 'za bramą', ut n'etr'ę, vratata 'za drzwiami' S 31, rabut'at ut din'o 'pracują za dnia' S 24.
sa utajóva sc. pikmes 'ustaje się', da sa utaji 'żeby się ustał' S.
utam, 'stamtąd', utam s' etn' ę, 'następnie' S.
ut'egnuvam 'rozpinam, rozciągam' S 3.
utfaram II -aram 'otwieram' S; utfarami kapajk'u 'zdejmujemy
pokrywkę' S 4, si utfara idin dugan' 'zakłada sklep' S; za
utf'or'ę, 'otworzę' S; sa utfóri ino murabe 'wybuchła wojna'
S 34, utfórin migdał 'dojrzały migdal' S.
utfćara cf. uxiŚara

uti, uti 'ani, ani' S, cf; ni, nitu.
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utidnóś cf. utinóś.

utin~ava glaso(t) =

t'e~ku mi stanuva gl. "głos staje się ciężki,

zachrypnięty'

S, W, za ti utin1ajat (se. krilata) S 58.
utino~ II utidnóś 'odrazu, naraz' S, cf, nainóś, zainóś W.
utivam, -ivaś 'idę' S, cf. xMdam W; kak utiva~ 'jak się masz ?',
móju kasmet' Xi6 mi ni utivaśi 'nie szczęściło mi się', ni utiva
'nie można, nie wolno, nie przystoi', utiva ti xubav'\j> 'bardzo
ci do twarzy' S.
utm'astuwam cf. udm'astuvam.
utpiśin cf. utpr1.vu.
utpr'!tt 'przed' S, W: u. pórtata 'przed bramą'.
utpr1.vu S, utpiśln W 'przedtem'.
utr: 1Jo 'jutro' S, \V; na utrinata S, utrint/a W 'jutro rano'.
utr'esin, -esina, -esinu S, ftr: esin W 'chory lm malarję', cf, tr: eska.
mi utr1.pnuva, 001'.: mi utrJ:,pna ec. nugata "ścierpła mi noga' S, W.
sa utruwam 'truję się' W, cf. sa zaxran'uvam S.
utskóru cf. udavnu,
ut uk 'stąd', b'!tgaj u.! 'wynoś się stąd!' S, W.
uv'anuva 'więdnie' S, W.
uven' S, uwen, -enut W 'cap wytrzebiony'.
uves, -ezu(t) S, W, pl.: uvez'\j>, uvezitu S 'owies'.
uvida l 'pocisk armatni' S, W.
uvrejin, -eji pl. "żyd' S, W, et, 6ifut.
uzda, ńzdata, uzdi pl. 'uzda' S, cf: g'em W.
uzdrava 'dojrzewa' S: ban~o i grózditu uzdr'ava, fidani ftasuvat,
w W: ftasuva,
uzóruwa 'świta' W,ef. sa pruzór'uva S.
uzunićka f. 'tęcza' W.
sa u~en'uvam 1) 'żenię się', 2) 'wychodzęzamąż' H, W.
u~idn'ax 'mam pragnienie' S.

v,

W
vad'a W, vad'am S, vadi~ S, W 'podlewam'.
vaglarin H, v'J>nglinarin W, -aripk S, W 'węgla.rZ, t. j: tr'udriiący
się wypalaniem węgla drzewnego'..
vaja 'laur', ef. dafna,
w'lija, w'!t;~ W, v'lim,<y'MS'VlTieję zboże'.
vajaxnam kon'u 'siadam na konia' H, cf. jaxnuvam.
v'!tjka l, v'!tjki pl. = t'enki, d11.gi i suZi daluvi i tep'ltnta S, W.
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w'ak et vek,
vakuf m., -Uf'ę, pl. 'majątek należący do kościoła' S, W.
val'am, val'a~ 'przewracam', sa v, magar'atu 'osioł przewraca SIę,
tarzając się po ziemi' S, W.
sa valkam 'przewracam się, tulając się' S, W.
vałta, vałtata 'moczar' S, W.
vanęillf or'ę,x, kustan' 'orzech, kasztan z »węzłami e" (»wężeł« 'miejsce, w którem z pnia wyrasta gałąź') B, wan~ili'u w'1n~i
'sznur z guzami' W.
vapór 'okręt' S, et panipór.
vapsuvam 'farbuję' B, W; vapsana ica 'pisanki' B, W.
var, varó.t), pl.: varuvi, varuvetu 'wapno' B, 'IV.
v'ara, v'arata 'wiara' S, W; ut M v'ara 'jakiej wiary lub narodo. wości?' B, W.
war'a W, varirn B, variŚ S, 'IV 'gotuję', vari vudata B, wari 6aj
\V 'wre woda, herbata', et. isfar'am,
var'śni, -anitu 'gotowanie' S 4.
war~inica t W,. varnica t 'piec do wypalania wapna' B, \V.
varela t 'mała beczka' S.
war'eŚta

et

vreśta.

varka, varkata 'barka' S, W.
v'arna m., t, v'arnu n. 'wierny, -a, -e' :::3, 'IV.
v'arUvam 'wierzę' S, W.
vasa nóś 'całą noc' B, W, et vazi den'.
vasa'et 'testament' S.
wasanica et. vus'ęnica.
vasanu = gajle 'strapienie, zgryzota' B.
Vasllivdin' 'Nowy Rok' S, W.
sa vaskit~tam 'wspinam się' S.
vasta'k' m. -aik'lJo pl. 'pasek przy fartuszku' W.
va~iju S, wMut m. W, vMta t, vMtu n. B, W 'wasz, -a, -e'.
v'atir m. B, w'at'lJor m. W, v'lJotiro(t) S, W, pl.: v'at'lJor'lJo, v'atiretu,
dem.: v'atirća S 'wiatr'.
vazd'1xam, -'1XaŚ 'wzdycham' S, cf. izd'1xam.
v'a~da, v'lJo~data B, W II zv'dda B, pl.: v'a~di, v'ę,~dit'lJo S, w'\}~d'1t'\}
W 'brew'.
vazg'M 'nie wolno, nie można!' S.
vazi d'en' 'cały dzieli' B, W, cf, vasa noś.
v' e6er m., vićeró, v'e6erovi pl. 1) 'wieczór', 2) 'noc' B, W; sićka v' e6er B,
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c'al W' e6er W 'całą noc', pris wićarót 'w nocy' W 65, do
v' e6em 'wieczorem' S,'vV.
v'e6era, v'e6il'ata S, W, pl.: v'e6eri, v'e6irit'~ S 'kolacja'.
w' e6el'llu pil' ~ 'nietoperz' W, cf'. g' e{eku§u.
vedru, vedrutu S, W, pl.: vedrunta S, wedra W 'skopiec do dojenia mleka'.
vejki 'już, już więcej' S: ni mó~ax da xód'~ vejki 'już nie moglem więcej iść' S 2.
vek, vekuvi pl. S, w'ak, w'akót, w'akuwi pl. W 'wiek, stulecie'.
wel'a S, W \Ivilim S, viliś S, W 'mówię, powiadam'; si vili sas
umó . 'mówi do siebie', §tQ vili? 'co znaczy?', ja vilim 'nazywam ją: S, vili pak da gu tati 'chce go znowu złapać' S 45,
vili da fl'aj n'etr'~ ut pórtata 'chce wejść przez bramę' S 45.
veligdin, -igdinu, -igdin'ę pl. 'Wielkanoc' S, W; veligdinska nid'!tl'a 'Wielki tydzień' S, W.
velu, velnuta pl. 'welon' S, ef. 6atkija.
za v'enam, v'eni§ S, wózma, wezmis W 'wezmę': i§timi da ja v'enimi ~ena 'chcemy się z nią ożenić' S 19, ef. z/evam,
v'etka m. S, W II wettik m. W, v'etka f., v'etku n. S, W 'stary,
-a, -e (tylko o rzeczach)'.
wezma ef. v'enam, z' evam.
vi S, w1,j W 'wy'.
vida f. 1) 'śruba', 2) 'korkociąg' S, W.
*vidam ef. viśdam.
vidrina, vidrinata 'śrezoga, rodzaj mgły w czasie pięknej pogody:
»góri sa glendat m1,nti,,' S, W.
vixirica f. S, witrica W'powicher, wiatr kręcący się w kółko' S, W.
vija S, W, vi§ S, wii§ W 'skręcam, zwijam'; sa vija 'zwijam się
z bolu': sa vij kutu ku6~ S 31.
vikam, vikaś 1) 'wołam, krzjTczę', 2) 'wolam po imieniu, nazywam'
S, W; gu vikaxa d'ltt' ~tu Katin6u S 38.
viknuvam, vikn.uva§ 1) 'wolam, wzywam', 2) 'zapraszam' S, W;
vikni gu puna dva ve6eróvi S 57.
vila, vilata, vili pl. 'widły' S, W.
wilenica II vileń'ea f.· 'kilim' W, cf. kilim S.
vilim ef. wel'a,
vinćaló S, winćiló w,.-ótu, win6ala S pl. 'ślub'.
vin6iloVam 'daję ślub', sa v. 'biorę~lub' S, W,
vinu,vinutu, vina pl. 'wino' S,· W.
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visi 'wisi', dratlgo sa visi 'waży się na obie strony: »kumutuk
visi i kumutam visi« ' S, W.
visók, -óka, -óku 'wysoki, -a, -e' S, W.
wiśina, wiśinata W, viśna viśnata, pl.: viśni, vi~nit'i} S 'wiśnia'.
viśt'erna f. 'zbiornik na wodę' S, cf. ~t'erna W.
witrica cf. vixirica.
vivirukaka, -ukakata, vivirukiki pl, S, firikuka f. W 1) 'drzewo
morelowe', 2) 'morela (owoc)'.
vivliju, -ijunta pl. 'książka' S, w 'V; kniga.
vifda II vifita 'wizyta' S, w W: na gósti,
vifdam, vifda~ 1) 'widzę' S, W, vi~, vi~ati S, wi~, wifi\ti W 'patrz l,
patrzcie!', 2) 'wydaje mi się': za puluvin siit' mu sa vld'i}Xa'
S 46.
wlMaW, vlaćam S, vla~i~ S, W se. sas daracit'a 'czeszę wełnę',
cf. darak.
vlaga, vlagata 'wilgoć' S, W.
Vlax, Vlaxu, Vlasi pl. 'Rumun' S, W, Vlax.itlka f S, Vlaxka W
'Rumunka'.
wlastar' m., wlastar'i} pl. W, vlastiaka, -inkata S 'gałąź'.
vlafna m., f, vlaśnu n. 'wilgotny, -a, -e' S, w W niezn, mówi SIę:
drafi wlaga,
vl'1k, vlako(t), pl.: vlace, -etu 'wilk' S, W.
vóda, vudata S, oda, udata W, pl.: vódi, vudit'ą S 'woda'.
vód'am, vodi~ S, ód'a, ódiś W 'prowadzę' (np. konia za uzdę).
vógni, vógn'u, pl.: vógn'uvi, vógn'uvetu S, ogni, na ógn'ut W
'ogień'.

voititikós 'pomocniczy': m'i} izvadi epitrupitu v : 'komisja uznała mię
(za zdolnego) do broni pomocniczej' S 1.
vól, pl.: vóluvi, vóluvetu 'wór, vólska glava 'głowa wola' S, cf;
ol W.
v' oli n. 'skrzypce' W, cf. kiman'e.
volta 'przechadzka' S, W, cf. ~edba, ~etani.
vóu'a, vón'ata S, ón'a W 'smród', vun'aj S, un'ś] W 'śmierdzi',
vónak S, ón'ak W, vón'aoi pl. 'smrodliwy człowiek'.
vósa, vósata S, osa W, vósi pl. 'osa'.
vósuk, vusukó, pl.: vósucetu S, ósuk, usukót, pl.: ósuci, ósucetu

W 'wosk'.
w'1j ef vi ..
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w':bngil m. w':bngili pl. W, vr.glin, vr.glinu, pl.: v':bgli, vsglin'etu
S 'węgiel'.
vt.lna, vt.lnata 'wełna' S, W.
w':bln'an, wsln'ana, wsln'anu W, v':blnin, v':blnina, vslninu S 'wel.
,
many, -a, -e.·
w':bm'l} n., w-sm'anta pl. 'wymię' 'V, cf. ilin.
vsnduza f. 'bańka do stawiania na chorym' S, W.
v':bn~il, v':bn~ilu, pl.: v':bn~il'l}, v':bn~iletu 1) 'węzeł', 2) 'miejsce,
w ktorem gałąź wyrasta z pnia' S, W, cf, s':bnk.
v':bn~i, v':bn~itu S, W, pl.: v':bn~inta II van~iJ,ta S, van~a W 'sznur'.
vl,nk S, w':bnka W 'nazewnątrz", ut v':bnk 'napamięć' S, v':bldka~niju
'zewnętrzny'

+v':bntur

S 5.

v':bnturi pl.

'wątór

S', w W nieen.
v':b~ka, v':b~kata, v':b~ki pl. 'wesz' S, W.
v':bzdiiXa, v':bzdaxata S, izdiiXa ,I{ 'westchnienie, wzdychanie'; przysłowie: majĆinata v':bzdilXa na zim'śta ni pMda.
wr'adin, wr'adna, wr'adnu 'pracowity,-a, -e' lliT, w S en; tylko:
vr'adna :fena 'żona, która dużo kosztuje'.
vraXna 11'1., f, vraxnu n. S, raxna m., f, raxnu n. II uraxn'ant, -anta,
-antu W 'jąkający, -a, -e się'.
vrakulak, -aci pl. 'wilkodlak' S, W; ućem'anta alis VI'. S 64.
vram S, wr'aw'a W, vr'iJ,vi~ S, W II vr'iJ,~ S 'mówię': ni t'eb'l}t'e
vr'iJ,vixmi 'mówiliśmy o tobie' S.
vr'iJ,m'l} n. 'czas', na vr'iJ,m'l} 'wcześnie', ut mlógu vr'iJ,m'l} 'b. dawno
111.,

S, W.
vrasnak m., -aci pl. 'rówieśnik' S, w W niezn.
vraśilar'ju 'lipiec' S, w W nieen.
vra~ilu n., vra~ila pl. 'gumno' S, W.
vraśem S, w'r'~a w. vra~e~ S, W 'młócę'.
vrata f, vratata, pl.: vrati, vratitll} S, wrat':bt'l} W 'drzwi', dem.:
wratica f 'drzwiczki' 'V.
sa vratim S, sa w'r't'a W, vrati~ S, W 'kręcę się'.
vr'iJ,tinm., vr'atin'u, pl«: vr'iJ,tin'~, vr'acin' Mu '+.1 morga ziemi' S, W.
vr'iJ,ti~ti, vr'iJ,ti~t'etu, pl.: vr'!tti~ta, vr'iJ,ti~tata 'worek'S,W.
vr'ava, vr'§,vata, pl. vr'avi, vr'iJ,vit'l} 'mowa, język' S,W.
vravanica (sc, ut luk) S, wrazanica (sc, ut humit') W 'plecionka
ze słomy, w którą się wplata cebulę'.
vrazaćin, -Minut 'robotnik wiążący snopy' W 66.
·~razanica ef vravanica,
.

!
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vra~alka, -alkata, -alki pl. 1) 'wróżka' S, 2) 'gadatliwa kobieta' W.
vrMam, vraM~ 'wróżę' S, w W niezn.

vr'Mta

'm.,

wrący,

f.,

vr'e~tu n. S, war'eśta

'm.,

f,

war'eśbu n. 'gorący,

-a, -e',

vret 1) 'zupełnie', 2) 'jedno po drugiem, po kolei' S, w W niezn.
vris, pl.: vrizuvi, vrizuvetu 'źródło' S, w W: kajnak, -aci pl.
vri (v)l1data 'woda bije, wytryska' S, W.
vrit' ~lllU, pl.: vritina, vritinata 'wrzeciono' S, W.
vritinarin, -ari pl., vritinarka,-arki pl. 'zajmujący, -a się wyrobem
wrzecion' S, W.
yr'1ba, vf'1bata'wierzba' S, W.
vr'1ft' f, vrafta S, W, pl.: vrUt'~ 11 vr'sfti, vraftit'~ S, wraft'a W
'sznurek'.
v"t"X, v"t"xuvi pl. 'wierzchołek topoli': na vraxo na tup ola S ale w W:
na tip'etu na tupóla; na v'rx 'na': na v"t"X trapiza 'na stole'. S.
sa v'1rkam, v'1rka~ 'wracam się' S, cf. v"t"nuvam...
vt.rkulaćka tr'1n 'rodzaj jałowca' S, w W nieen,
v"t"nuvam 'wracam coś', za v"t"nam 'zwrócę', sa v"t"nuvam 'wracam' S, W, cf, v'1rkam.
vr'1sta: vr-ssta pladnina 'dokładnie w południe' S.
vri;~n'ak m-, vr'1~n'aci pl. 'klosz piekarski' S, cf. Marinov-s str. 48,
"
w W : sać,
vr'stka, vr-stkata, vritki pl. 'przyrząd dosukania przędzy' S, W,
cf, Marinovs str. 99, rys. 86.
vf'1tńuvam'obracam, zwracam' S: gu vr-stnuva (sc, kón'u) kumu
slincitu S 59, vrttna kl'Mu 'przekręcił klucz' S 20.
vr-sv'a, vravi~ 'idę, pospieszam' S, W.
vf'1zuvam 'wiążę'; ~itu vf'1zuva zarna S, W.
vudilu n., vudila pl.. 'postronek lub łańcuch, na którym prowadzi
się konia, krowę.. .' S, cf; póudnik,
vudinćarin m., -ari pl. 'młynarz' S,ef dirmiIi~ija
W.
.
,
vudinica, -Icata, vudinicitu pl, S, udinica W 'młyn'; vudinićka S,
ud' ~ni6ka ut kafe W 'młynek do kawy'. .
vulósuvam 'nakrywam' S 4.
vun'eśna m., f, -eśnu n. S, uri'eśt, -e~ta, -eśtu \V 'śmierdzący, -a, -e',
. vuu'eśnica 'śmierdząca kobieta' S, w W niezn.
vus'anica, -icata, -ici pl. S, wasanica W 'gąsienica'.
vuśtina f S, u~tina f W 'to, co zostanie z plastra miodu po wydobyciu miodu i wosku'.
Bibljoteka »Ludu

Slowiańskiego«

nr A 3.
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z
za 1) 'za; o, do, po' S, W: za nsimnajsi fraLlgi 'za 18 fr.' S 2, ni~tam t'eb' i} za izmik'arin 'nie chcę cię za służącego' S 26~
mi t' ekna za ino drngu 'przypomniałem sobie o czemś innem' S 18, jaza póm za teatrutu 'pójdę do teatru' S 21, SY
utiXa za drava 'poszli po drzewo' S 23.
2) Wzmocnienie drugiego przyimka zwt na oznaczenie kie.;
runku: n'lt dignaxa za u Kavala 'przeniesiono nas do K.', SY
idi za u s'elutu e•••do wsi', tr'1gna za u Ameriki 'wyruszył:
do Ameryki', za u ina nid'al'a n'etr'i} 'w ciągu tygodnia' S.
3) Wzmocnienie zwl. celowego da: utidi za da gu utfóri,
za da po~ u Sulun 'aby się dostać do S.', r' e~i za da ja v' eni;
ni mu~a za da ja v'eni S.
4) Służy do tworzenia jidururn: za stor'i} 'zrobię' etc.
zabajam W II zabav'am S, W, zabaji~ W 'ociągam się, robię powoli'; zabaja mlógu 'wiele (se. czasu) zabiera', zabavna rabuta.
'praca powolna' W, er. bavna S.
zabitin, zabitinut 'oficer' W 82.
zabrajam, -aja~ W, zabrav'am S 'zapominam'.
*zabul'iwa: ssrcitu m'i} zabul'a S 38.
zadu~ 'chleb za umarłych' S, W.
zagar' W, zaxar, -ar'u, -ari pl. S 'pies łowczy'.
sa zagast'ova, sa zagasti 'gęstnieje' S 4.
zagra~dam 'grodzę' S, W.
zagub'en, -ena, -enu 1) 'głupi, do niczego' S, W, 2) 'zgubiony"
S, W.
zagub' óvam, -ova~ 'gubię' S, W; sa zagubi ut ~i~ki utpr'ltt' ut;
u~it'i} 'zniknął z przed oczu' S 59.
zaxo~dam 'popadam w ciążę' S:' ~inata zaxo~da, w W niezn.
zaxrana, zaxranata, zaxranit'i} pl. 'trucizna' S, w W: ótruwa:
s.~ zaxran'uva1Il'truj~się' S, et. sa utruwam W.
zaino~ arlv. 'naraz, raptem' W, er. nainóś, utidno~.
z'ltja, z'lti~ II z'M W, zg'ltjam, zg'lt~ S 'przyglądam się, wpatruję się',
zaj\j.nc, zaj\j.ncu, pl.: zaj~nci, zaji}nC'etu S,zaiIic, zainci pl. W
'zając'.

zajdiva sksnci 'słońce zachodzi'; zajdivani sli,nci 'zachód słońca'
S, W.
zajif indeel.'słahy, nikły' S, W; nMta nivi/sazajif.'nasze polac.
są marne' S.
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:za zakaram 'zaniosę' S, W; gi zakaraxa n'l}~tata na earsk'ju dvór
S 20, n'it zakaraxa 'przenieśli, odtransportowali nas' S 2.
:zaka~tam, -Mta~ 'zaczepiam, wieszam' S, W; gu zakac'l}X (sc. t/ut'un'u) u binata 'zawiesiłem.. .' S, kal':b6ka, ~tu ima na ftisó
zakaoina 'szabla, co wisi na ścianie' S 34, zaka~tam kumb'ata
'zapinam na guziki', m'l} zakaoi kU6l}tu 'zaczepił mię pies' S.
zakól'uvarn, -ól'uvaś 'morduję, zabijam nożem (przecinając gardło)';
sa zakól'uvam 'popełniam samobójstwo' S, W.
zal'ap'am 'zalepiam' S, W, sa zal'ap'am 'ukrywam się': sa zal'l}pix
za dasklt'ę S, pampór'ut sa zal'l}pi na krajot na niśltu '... zarzucił kotwicę' W 85.
zal'ubin, -ubina, -ubinu 'zakochany, -a, -e', z. za ina mama 'zakochany w jednej dziewczynie' S, W, ja i zal'ub'l}ł S 54.
.zaluxaf, -uxava, -uXavu 'głupi, nic nie wart' S, w W: xajlas ~ena.
:za zaminam: za t'l} zaminam ~i6ka kal':b6kata 'wbiję ci całą szablę' S, i gu zamina ~i6ka kal':b6kata S 39, prummat, zaminat
junaoi S 34.
zamra6a 'ściemniło się' S: i ja zamra6a 'zaskoczył ją zmrok' S 23.
.zarnraznik m., pl.: zamraznlci, zamraznicitu 'przymrozek' S, W.
*zamr':bznuvam: żamt':bznaxa na pant'o 'zmarzli w drodze' S 23.
zanajaćija 'rzemieślnik, mistrz' S 20.
zanajat' m. 'rzemiosło' S.
.zan'evam, -eva~ 'zanoszę, przewożę' S, W; do szofera: kólku za
i~ti~ da na zanis' e~ dur na palat/ut. '... żeby nas odwieźć'
W 83.
za sa zaókulam 'obejdę dookoła' S: sa zaókńli pu ~i6kutu s'elu
'obleciał dookoła całą wieś' S 20.
zapal'uvam 'zapalam, rozniecam ogień' S, da zapala ogni = da st':bkna ogniW.
:zapiram 'zatrzymuję' S, W, sa z. 'z. się' S, W, jas isa zapr'l}, ti
isa zapr'M S, da sa zapra, da sa zapr'e~ W 'zatrzymam się',
zapr] sa! 'stój l', zapr'ati sa! 'stójcie!', sa zapr'it ~inatami 'żona
zaszła w ciążę' S 3; utidi na dwórut (sc, aftokinitótu) i zapr'a e...i zatrzymało się' W 83, i t'e zapr'itxa da sa ni karat
c
'"
,
\'
,
'\ '
'W•
Kat aVTOl 7l'aVOVV va {lWlWVOVV
gu zapomn'l}X 'zapamiętałem to' 8, W.
zapr'snta 'zapłodniona' S, W.
zapus, zśpusu, pl.: zapus'ę, zapus'etu El, zapust, zapustut W 'czas
wielkiego postu przed Wielkanocą'.
9*

132

M. MAŁECKI: DWIE GWARY MACEDONSKIE

zarat B, zardi 'iJi.T 'spowodu, dla', zarat tuji II tuzi 'dlatego, wskutek tego' S.
zarivam 'zakopuję, grzebię' S: gu zari tam 'tam go pogrzebał'.
+zarzawat'~ pl. fant. '>"axavlKli' 'jarzyny' W.
zaspant, -anta, -antu 'zaspany, -a, -e' S, W; si zaspax jas S 33.
za~to B, zaśó W 1) 'dlaczego?' s, W, 2) 'dlatego, ponieważ' S:
dad'ati gu na m' en'~, zaśtó jas iel n'emam malki 'dajcie Je
mnie, ponieważ nie mam wcale dzieci' S 16, ef. daśó W.
zatfaram H, zataram W 'zamykam'.
. zatzsknuvam, -'1knuva§ 'zatykam' S, W.
zavira (vjudata 'woda przegotowuje się' S, W.
zavit, zavitu II zavituk,.zavitaci pl. 'miejsce osłonięte od wiatru'
S, W.
zavivam, -iva§ 'zawijam' B, W.
zavatzuvam 'związuję (Zlbl.· snopy)' S.
sa zbackuvam 'całuję się' S.
za zbatakam 'pomieszam' S, W, ef. izbat·kuvam·
za zder'a 'podrę' S: .da si gi zder'a ranc'!\t'~ S 64.
zd'.bxam cf. izd'1xam.
zdr'i1l, -i1la, -i1lu 'dojrzały' B, w W niezn., ef. ftasan.
zdr'!\pela n.. zdr'!\pelanta pl. 'źrebię" S, cf, taj ela W.
zdravi, -avitu 'zdrowie' np. w życzeniu: mlógu zdravi na niv'!\~'
stata! 'życzenia zdrowia dla żony!'. S, W.
zdrub'óvam 'tratuję, rozbijam na kawałki' S: taj b'!\~i baxelata
§tu ja zdrub'óvaśi S 37, gi (se. kókaletu) zdrub'óvam S 40.
z' eli, z' elitu eolleet. 'zioła' S, W, ef. bili, b'11L
z'elka, z'elkata, z'elki pl. 'kapusta' S, W.
z' emja, zim' ata l) 'ziemia', 2) 'podłoga z gliny' S,.W.···
z' ent/, z'ent/u, pl.: z' entufci, z'entufcetu 1) 'zięć', 2) 'szwagier'
S, W.
z'evam l)'biorę', 2) 'czerpię (wodę)'; z. (v)oda ut, klajanou II ut eli§rnataS,W; z'exa mlógu p'1nt' 'ujechaJi'wieJedrógi' S 23,
Mak'edunijat'~ ni z'ewa t'eb'~!'M.zarnala dla ciebie', S 59,
si z'eXa r'1Dka'podali sobie:ręce' W 84.
zewla, zewlata 'klin łączący kaji~ zgrządzielern pługa' W, cf:
edikśe S.
zg'a.jam cf, z'a.ja.
zg'a.jka H, proz'afka W 'ziewanie',
zgor- ef. izgur-.
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zgri6in, zgri6ina S, zgńgrin, zgugrina W 'zmarszczony, -a'.
sa zgud' óvam S, sa gud'ówam W 'zaręczam się'.
zijzir', -ir'u 'trucizna' S, W, cf. zaxrana..
zil'a f. 'zazdrość' S.
zil'en, -ena, -enu 'zielony, -a, -e' S, W; zilin'aj Śi6ku 'wszystko
się zieleni' S 32.
zima, zimata, pl.: zimi, zimit/~ 1) 'zima' trwa: ut októmvri dur
na april, 2) 'zimno, zawierucha' S, W; zima gu fati gul'ama
na psnt'ó S 13.
zimbil II zumbil, zimbil'ut 'torba' W: z. smókfa 'torba fig' W 86,
w S niezn.
zinglnin, -ini pl. 'bogacz', ziLlgiLlka 'bogaczka' S, W, cf, 6urba~ija.
zirim 'ponieważ, albowiem' W 80.
zirkam, zirka§ 'spozieram, przeglądam na oczy (po oślepnięciu)' S.
(zlatu n. 'złoto' W), w S niezn., cf. malamu,
sl'avam cf. izl'avam.
zló: en. tylko w zwrocie: u zló sa kuve§ = fl'iwa§ u nifel'anu
'zajmujesz się złemi rzeczami' S, w W niezn.
zl'1§ka cf. ~liŚka.
zliva, zlivata, pl.: zlivi, zlivit'~ S, zilwa W 'siostra męża'.
za zma6kam 'zdeptam' S: ja zma6ka §i6kata bax6a S 33.
zmija, zmijata, zmijit'~ pl. 'każdy jadowity wążwogóle' S, W.
sa zmól'uvam 'proszę' .S: mu sa zmól'uva 'prosi go' S 20.
znrr.nt/uvam S, zm-stnuwam W 'mącę', sa znrsnt/uva vudata S,
sa zm-stnuwa udata W 'woda robi się mętna'.
znam, zna§ 'wiem, umiem' S, W.
.
znój, znujórt), znójuvi pl. 'pot' S, W.
zór 'trudno, ciężko' S, W; jas mlogu· zór imam 'b. mi ciężko,
wiele mam zmartwienia', kuga n'ema rabuta zór za prumin'emi
'gdy niema pracy, z trudnością wytrzymamy', utgricki pozór gramata n'ema 'niema cięższego języka (dosZ. pisma) od
greczyzny' S, kinót'tata pari z' eva sas zór ut sirumasi
c••• z krzywdą biednych' S 40.
zóra, zórata (ale u zurta 'o świcie'), zóri pl, S, zóra W 'zorza'; ina
zóra puknuva S, pukna zór'a W 'robi się brzask'.
zimp, zambótt), S, W; pl.: zimbi II zambe II zimb'~, zambit'~ S,
zimba, zambit'~ W 'ząb', zamburki pl, 'ząbeczki' S.
zirnu, zsrnutu, zarna pl. 'ziarno' S, W.
zugrafśrin, -ari pl. 'malarz' S, 'vV.
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zugrafisam 'maluję' S, W.
zugrana, -anata, -ani pl. S, ~ugrana W 'grzebień (rzadki)'.
zukum m. 'oleander' S, W.
zula, -ata, zuli pl. 'Iug (z popiołu)' S, w W: prut'6.
zumbil et. zimbil.
zurna, -ata, pl.: zurni S, zurrrs W 'flet'.
zvarna, zvarnata 'brona', jest ona en. ale nieuż. S, W.
zv'ilzda, zV'lj>zdata, pl.: zV'lj>zdit'lj> S, zW'lj>zdl,t'lj> W 'gwiazda'.
zva~dam ef. izva~dam.
zwrMtam ef. izvrMtam.

Ź
~ilba S II ~aba S, W, ~ilbata S 'żaba'.
~al m. 'żal' S, W; MI mi dójdi, §tu umr'a 'żal mi było, że umarł',

ut ~alu 'z żalu' S.
~al'a W, ~alim S, ~ali§ S, W 'lituję się'; jas gu p~alix 'zlitowalem się nad nim' S.
~ar, ~ar6(t), ~aruvi pl. 'żar' S, W.
~edna m., f. S, ~edin m., ~edna f. W, ~ednu S, W 'spragniony,
,
-a, -e.
~egla, ~eglata S, ~ewla W 'snoza w jarzmie (tak zewnątrz jak
i wewnątr-Ż;.djsila)'i...
~elal}k m., ~~lal}gi p:Z: 'żolądź' W, ef. ~ir S.
~el'lj>zu n., ~tl":azit ·pl. l) 'żel~'ŻÓ', 2) 'żelazne kraty' S, W.
~elva, ~elvata 'żółw' S, W.
~ena, ~inata, pl.: ~eni, ~enit'lj> J) 'żona', 2) 'kobieta' S, W.
~en'a, ~eni§ 'żnę' W, ef. ~nam S.
~entfa, ~entfata 'żniwo' S, W.
~ewla et. ~egla. .
~if, ~iva,~ivll S, ~Uf, ~uwa, ~uJl.U W 'żywy, -a, -e'; ~ivu maslu
'surowe mesło' S.
~ila f. 1) 'żyla', 2) 'korzen' S, W.
~intfarin m., -ari pl. 1) 'czerwiec' S, 2) <'żniwiarz' 8, W, ~intfarka
'żniwiarka' S, W; ~intfarska p'll:sna 8, ~. p'ilsn'aW 'pieŚń
żniwiarska'.

~ir, ~ir6, pl.: ~iruvi,Mruvetu i) 'żblądź', 2) 'bukwica' S, cf. ~e

lank W.
~itu

n.,

~ita pl. 'zboże', l'atnu

S, W.

l

zimnu ~. 'zboże Jare

l

ozime'
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fitu! 'vivat!' S 59.
fivina, iivinata, iivini pl. 'dobytek (krowa, koń, osioł)' S,
dubituk W.
fivót, fivótu S, iUlJót W 'życie'; bis kraj fivót 'życie wieczne' S.
fivóvam, -óvaś S, fuwówam, -ówaś W 'żyję'.
fHit'ec, -ecu 'żółtaczka' S, w W saral-ak albo mówi się: puialt'ax.
flt~ka, fl'1~kata 1) 'żółć', 2) 'żółtko jaja' S,
'iUti~ti' W.
iltt, ihta, fl'1tu S, iUt, f'1lta, i'1ltu W 'żółty, -a, -e'.
flatnikaf, -ikava, -ikavu S, faltnikaf etc. W 'żółtawy, -a, -e'.
fnam II in'em, fn'e~ 'żnę' S,
fell'a W.
fówa W, iuvem S, ~uvM S, W 'żuję'; krava iuve.
iUt
fl'1t.
i'1lti~ti, i'1lti~ta pl. 'żółtko jaja' W, ef. fh~ka S.
~'f ef.. Z~'f
zu
l.
iU\l-ót cf, iivót.
iówa.
iuvem

er

er

er

er

er.
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