chłop

ociec

baba
baba

niewiasta

matka, mać,
maciyrz

dziywka

świekra

poskrobek

pajtas

strykowy pies
sýn
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drobiozg

córcýn kot

fajt – 1. rodzaj, gatunek 2. ród
gdowiec; gdowa – wdowiec; wdowa
jedyniec, jedykok; jedynica – jedynak;
jedynaczka
krzesnoociec, krzesny;
krzesnomatka, krzesna – ojciec
chrzestny (też grzecznościowy zwrot
do starszych mężczyzn); matka
chrzestna (też grzecznościowy zwrot
do starszych kobiet)
krześni – rodzice chrzestni
krześnik, krześniok; krześnica,
krześniocka – chrzestny syn;
chrzestna córka
kum, kumoter, ekspr. kumoterek;
kuma, kumoska – ojciec chrzestny;
matka chrzestna (w relacji do rodziców
dziecka)
macýn – matczyn
niewiasta, niewiestka – synowa
niepilok, niepilec – człowiek obcy
ochłopić się – żart. ożenić się
ociec; ojcowie – ojciec; ojcowie
ojcowicka – córka bogatych rodziców
pajtas, pajtaś – pieszcz. małe dziecko,
brzdąc
poskrobek – żart. najmłodsze dziecko
w rodzinie
przýbraniec; przýbranica –
adoptowany syn; adoptowana córka
przýjociel – 1. przyjaciel
2. krewny
przýsposobić – adoptować
przýstac – człowiek spoza wsi,
który ożenił się z miejscową panną
przýzenić sie – ożenić się
i zamieszkać w domu żony
rodzina – pokrewieństwo,
więzy krwi

siestrzenica – siostrzenica
siostrzýn – należący do siostry
sirota, siyrota – sierota
stary parobek; staro dziywka –
stary kawaler; stara panna
strycny, stryjecny – stryjeczny
stryk; stryjno, stryno – stryj; stryjenka
strykowy, strykowski – należący do
stryja
swagrowo, swagrówka – szwagierka
swok – mąż ciotki
sýn, parobek; sýnocek, synocek –
syn; synek
sýnowiec – bratanek; siostrzeniec
syn; synek
świekra – matka męża
tacicek; tatusiowie – pieszcz. ojciec;
rodzice
ujek; ujno – brat matki, wujek; wujenka
ujkowy – należący do wujka
włosny – własny, rodzony
wnyncek, wnynk; wnyncka – wnuk;
wnuczka
wydać sie – wyjść za mąż
zyniac – chłopak starający się
o rękę panny
zyniacka, zyńba – ożenek
zyniaty – żonaty
zynić sie – żenić się
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miyłować

oztomiło baba

frejyrny chłop

pokochany chłop
lubość
44
44

umilić

frejyrny – 1. namiętny 2. zalotny
3. zakochany
kawalir, parobek – młodzieniec,
kawaler
kawalyrka – odwiedzanie panny
z zamiarem ożenku
kawalyrzýć, kawalyrować –
żyć po kawalersku
kochacka – kochanie
kochanecka – kochaneczka
lubość – przyjemność, rozkosz
lubować – 1. lubić kogoś/coś
2. odpowiadać komuś
3. smakować komuś
miyłować – miłować
obłapić – objąć, uściskać
odniewidzieć sie – przestać się
podobać
ozbuchać sie – stać się swawolnym,
rozpustnym
oztomiły; oztomilsý – miły, drogi;
ukochany
parobcýć sie, chłopić sie –
udawać dorosłego mężczyznę,
który myśli o ożenku
podjyzdzać, zajyzdzać – zalecać się,
umizgiwać się, nadskakiwać
podnenta – pokusa
podoba – 1. osoba lub rzecz, która się
podoba 2. piękność
pokładziny – noc poślubna
pokochany – ukochany
pokuśnik, pokuśnica – kusiciel;
kusicielka
przespanica, przeskocka – kobieta
mająca nieślubne dziecko
rod być komuś, rod widzieć/mieć
kogoś – okazywać komuś sympatię,
kochać kogoś
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umilić – umiłować, pokochać
wiaruśnik; wiaruśnica – mężczyzna
żyjący z kobietą bez ślubu; kobieta
żyjąca z mężczyzną bez ślubu
widzieć sie; uwidzieć sie, zwidzieć sie
– podobać się; spodobać się
zalubić – 1. polubić 2. pokochać
zazdrośliwy, zazrośliwy – zazdrosny

lykarztwo

medycýna

przýjść o zdrowie
bolok – wrzód
boloncka – 1. bolące miejsce
2. wrzód
bolynie – ból
bolywać, pobolować – boleć
od czasu do czasu
bula – narośl na ciele
bulaty – pryszczaty
cewieć – chorować przewlekle
chorość – choroba
chorzeć, kawynceć – chorować
chrosta, krość – krosta
chrosty – ospa wietrzna
chybny, pochybny – 1. chory,
niedomagający 2. mający wadę,
usterkę
ciemienica – ciemieniucha
ciemier, ciemierz – choroba wywołana
przeziębieniem, powodująca powiększenie gruczołów limfatycznych
clenie – leczenie
clić, lekować – leczyć
corno chorość – gangrena
dogorować – boleć, doskwierać
46
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niemocny
śpytol

nimóc
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powieśnie
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połedniowy– południowy
północek – północ
raniućko – wcześnie rano
raniyjsy – poranny
rano; do rania; z rania; od biołego
rania – wczesna pora; do rana;
z rana; od wczesnego poranka
śródpołednie – pora dnia między
rankiem a południem
śródpołu – w porze między rankiem
a południem
śródwiecyrz – pora dnia między
południem a wieczorem
wiecór – wieczór
wiecerni– wieczorny
wietek – ostatnia kwadra księżyca
wychód; wychód słonka – wschód;
wschód słońca
za biołego dnia – gdy jest już jasno
za widna – za dnia
zmiyrk, zmirk; na zmiyrku/zmirku –
zmierzch; o zmierzchu
zmiyrkać, zmiyrkać sie, zmirkać,
zmirkać się – ściemniać się,
zmierzchać się
zochód, zapad; zochód/zapad słonka
– zachód; zachód słońca
zornica, zornicka – zorza poranna,
jutrzenka
zracno, źracno – widno

miesionc

wietek

ćmisko
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