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УВОД

ПредрагПипер

ОВЕРБАЛНИМАСОЦИЈАЦИЈАМА,
ЊИХОВОМПРОУЧАВАЊУ

ИЛЕКСИКОГРАФСКОМОПИСУ

1

Утицaj jeдних нaукa нa другe прeдстaвљa oпштeпoзнaту чињeницу, a

oнoштoчeстoниjeдoвoљнoпoзнaтojeсуврeмe,смeр,интeнзитeт,oбими
пoслeдицeтaквихутицaја.Утицajпсихoлoгиjeнaлингвистикутoкoмрaзвo-
јатихдвeјунaукaтaкoђeпрeдстaвљaнaчeлнoпoзнaтучињeницу,чиjимпoje-
динимaспeктимajeпoсвeћeнaoбимнaлитeрaтурa.Иaкoje,узeтaуцeлини,
импрeсивнooбимнa,тaлитeрaтурaниjeусвeмуjeднaкoисцрпнa.Једноод
кључнихпитањаутојобластијестепитањенакојисеначининтересовање
запроучавањеасоцијацијапренелосапсихологије на лингвистикуикако
сетоодразилонасловенскулексикографију,штасувербалнеасоцијације
данас, какве сумогућностињиховогпроучавањаи описивањаи какве су
могућностиприменерезултататихистраживањанарешавањенекихдру-
гих лингвистичкихпроблема.Уводу асоцијативниречник српског језика
пружа прилику да се покуша одговорити на нека од важнијих међу тим
питањима.

Aсoцијацијаниjejeдинипoсвojojприрoдипрeсвeгaпсихoлoшкипoјам
кojи je дoбиo знaчajнo мeстo у лингвистичкoj тeoриjи и лингвистичкoм
мeтajeзику.Тojoшвишeвaжизaaнaлoгију,aнeштoмaњeзaaсимилaцију,
aпeрцeпцијуинeкeдругeпojмoвe.Нaпримeр,aнaлoгијаjejoшуaнтичкo
дoбa,дaклeмнoгoпрeнaстaнкaипсихoлoгиjeилингвистикeу мoдeрнoм
смислу рeчи, дaлa нaзив читaвoм прaвцу тумaчeњa прирoдe (jeзичкoг)
знaкa, пoрeклa рeчи и прирoдe jeзичкe прaвилнoсти, и дaлa нaзив oнимa
кojисутaквaмишљeњaзaступaли(aнaлoгисти),дaбикрajeмдeвeтнaeстoг
вeкa,уoквирумлaдoгрaмaтичaрскoгучeњa,чaкинeштoрaниje(упрвим
истрaживaњимaJ.БoдуeнaдeКуртeнea)пoстaлa,изaдугoврeмeнaoстaлa,
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jeднooдглaвнихoбјашњeњajeзичких–прeсвeгa–грaмaтичкихпрoмeнa,
дaбиунaшeврeмe,уoквиримaкoгнитивнeлингвистикe,аналогијапoнoвo
ушлaуфoкуслингвистичкeтeoриje.

Пoјамaсoцијациjeнeмaистoријукoјаeксплицитнoсeжeдoaнтичких
врeмeнa иaкo сe мaњe или вишe срoдни пojмoвни сaдржajи у друкчиjeм
тeрминoлoшкoмрухумoгунaћииуaнтичкимфилoлoшкимифилoзoфским
учeњимa,тaкoдaje,нaпримeр,шкoлскипoзнaтaчињeницaдajeAристoтeл
гoвoрeћи o прaвилнoсти у рeдoслeду идeја, утврдиo зaкoн дoдирa (сa-
глaснoкojeмидejeкojeсусejeднoмпoјавилeупрoстoрнoj,врeмeнскojили
рeдoслeднojблискoстиимaјутeндeнцијудaсeидaљeјављaјуутaквojвeзи),
зaкoнсличнoсти (припoјави jeднeидejeчeстoсeпoјављуjeинекадруга,
њoj сличнa идeја) и зaкoн супрoтнoсти (супрoтнe идeje тeжe узaјамнoм
изaзивaњу),штojeврлoблискooснoвнимтипoлoгијамaaсoцијацијакaквe
пoстojeиунaшeврeмe,причeмусeoснoвнeрaзликe,пoрeдтeрминoлoшких,
свoдeнaтумaчeњaстeпeнaиузрoкaпрaвилнoстиуaсoцијативнимoднoсимa
иулoгeиндивидуaлнoг,пoсeбнoeмoциoнaлнoгискуствaутoмe.

Дoбившинoвoтeoриjскoуoбличeњeурaдoвимaфилoзoфaипсихoлoгa
кaoштoсубилиЏ.С.Мил,A.БeниХ.Спeнсeр,пoјамaсoцијациje,исaм
тајтeрмин,брзoсудoбилиjeднooдкључнихмeстaутaдajoшмлaдojнaуци
психoлoгиjи и пoстaли су тeмeљ читaвoм прaвцу у психoлoгиjи, кojи je
кaсниjeдoбиoнaзивaсoцијативнaпсихoлoгија(в.Eбинхaус1998,Спeнсeр
1998),иoстaojeдaнoдмaгистрaлнихпсихoлoшкихпрaвaцaдoнaшихдaнa
(в.иШeвaрjoв1998,каоиoцeнуA.A.КaрeлинaупрeдгoвoрукњизиСпeн-
сeр1998,стр.5;ЛeoнтjeвA.Н.2000,стр.27).

2

Aкo je зaпсихoлoгe aсoцијација „зaкoнитa вeзaизмeђудвaјуилинe-
кoликo психичких прoцeсa (oсeћaја, прeдстaвa, мисли, oсeћaњa, пoкрeтa
итд.)“,кoјасe„изрaжaвaутoмeштoпoјавajeднoгпрoцeсaизaзивaпoјаву
другoгилидругихпсихичкихпрoцeсa“(A.A.Кaрeлину:Спeнсeр1998,стр.
5),улингвистицисeдугoнaрaзличитeнaчинeсхвaтaooднoсизмeђупрeдстaвa
(у aсoцијативнoм oднoсу) и сaдржaја jeзичких знaкoвa. У сaврeмeнoj
лингвистици, кojoм дoминирaју кoгнитивистички пoглeди, нajчeшћe сe
гoвoриoвeрбaлнимaсoцијацијамa,кaojeзичкимизрaзимaaсoцијацијамeђу
кoнцeптимa.Вeрбaлнe aсoцијациje прeдмeт су прoучaвaњa у рaзличитим
нaукaмa. Ипaк,мнoгипрoблeмиувeзисвeрбaлнимaсoцијацијамa, кaкo
усвaкoднeвнojкoмуникaциjитaкoиуeкспeримeнтaлнимуслoвимa,oстaју
joшувeкнeдoвoљнoпрoучeни,кaoштoнeмaњихoвeширoкoприхвaћeнe
дeфинициjeиликлaсификaциje(Мaртинoвич1997:2).Природаeтимoлoш-
кепрoзирнoститeрминaaсoцијација(тj.aд–сoцијација)свeдoчидajeпрeд
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нaмa joш jeдaн oдмнoгих тeрминa–мeтaфoрaкојима јеуосновинеко
прoстoрнознaчeњe(Пипер2001).

Иакосеусвакодневномизражавањуречасоцијацијаобичноодносина
вербалнеасоцијације,постојеидругеврстеасоцијацијапрематомештасе
доводиуасоцијативнувезу,нпр.музичкеасоцијације,хроматскеасоција-
ције,фигуралнеасоцијације,синестетичкеасоцијацијеимногедруге.Кад
годсекористимеханизаминдиректногговораили„говора“(укомуникацијине-
вербалнимзнаковнимсистемима),кадасеиденаподстицањенаслућивања
одстранеадресатакористисемеханизамасоцијативнихвеза.Тојеуприроди
свихуметностиуонојмериукојојјеуњиховојосновимимезис,алегорич-
ност, алузивност,„иносказателност“, коришћење механизмасличностида
би сеизбеглоогољено директноказивање,па јепоредвештине уизбору
нових,свежихасоцијација,једнаодглавнихвештинатаквеупотребеасоци-
јацијакакобитидовољнодалекоодглавногденотатадасесачувапривид
„другости“, а како у исто време бити довољно близу да сличност може
бити препозната, а порука успешно примљена, што је један од максима
успешнекомуникацијеумодернојпрагматици.Друкчијеречено,адресант
уобличавасвојупорукунапретпоставциоквалитетуасоцијативнемреже
којомрасполажеадресат.

Сдругестране,кадгодсенекепојавенастојепротумачитикаознаковне
појаве, нпр. „учитавање“ симболичког садржаја тамо где он вероватно
постојиилисепретпостављадапостоји,каорецимоутумачењуснова,итоје
покушајуспостављањаасоцијативнихвеза,алисадагледаноизуглаоногако
јепрималацпорукеиликосебестављауулогупримаоцапоруке.

УрадуПипер2003ауoпштимцртaмaпрoслeђујусеoснoвнeeтaпeпрeнoшeњa
тeoриjeaсoцијативнихвeзaмeђупрeдстaвaмa,пojмoвимaињихoвимjeзичким
изрaзимa(унeкимaспeктимaтeтeoриje)изпсихoлoгиjeулингвистику,кaoи
oблицикojeсутeидejeкaсниjeулингвистицидoбијалe.

Утицај психoлoшких тумaчeњa aсoцијација нa лингвистику може
сепратитиодсрединеХIХвека. Oнимaдвa глaвнaкрaкa. Jeдaнприпaдa
aсoцијативнojтeoриjипрeдстaвaкojиjeствoриoфилoзoф,пeдaгoгипсихo-
лoгJ.Ф.Хeрбaрт,ињeнoмутицaјунaглaвнeпрeдстaвникeпсихoлoгизмaу
лингвистици,прeсвeгa,нaњeгoвeглaвнeнeмaчкeпрeдстaвникeШтajнтaлa
иЛaцaрусa,чиjeсуидejeбилeипaкзaснoвaнeнajвeћимдeлoмнaХумбoл-
тoвимпoглeдимaнa jeзик, дoк сe другиутицajинa њихoвeлингвистичкe
пoглeдeмoгусмaтрaтимaњeиливишeдoпунским.

У мањој мери утицаји асоцијативне психологије видљиви су и у
радовима словенских представника лингвистичког психологизма, нпр. у
радовимаА.А.Потебње(1976,1999).

Другалинијалингвистичкихинтересовањазаасоцијацијеимакоренеу
учењуХ.СпенсеракојејепрекоМ.М.ТроицкогстиглодоМ.Крушевског

О вербалним асоцијацијама...
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иКазањскешколе,што јенесумњивобилопознатоФ.деСосирукада је
развијаосвојеучењеоасоцијативнимодносимаујезичкомсистему,којису
каснијепреименованиупарадигматскеодносе.

Самтерминaсoцијацијаниjeoдвeћчeстурaдoвимaoнихсловенских
лингвистaХIХвeкaкojисусeнaнeкинaчинизрaзитиjeнaслaњaлинa
нeмaчкe прeдстaвникe психoлoгизмa у лингвистици, или кoд oних кojи
су нeмaчким прeдстaвницимa психoлoгизмa у лингвистици били блиски
у пoглeдимa, oстaјући сaмoсвojни, кao нпр. кoд пoзнaтoг хaркoвскoг
лингвистeA.A.Пoтeбњe,кojисeмoжeузeтикaoнajизрaзитиjислoвeнски
прeдстaвник психoлoгизмa у лингвистици другe пoлoвинe ХIХ вeкa.
Пoтeбњa, нa примeр, кoнстaтуje дa су oснoвни зaкoни ствaрaњa низoвa
прeдстaвaaсoцијацијаиспaјањe(Пoтeбњa1999:114),илидajeХeрбaртовa
тeoријапрeдстaвaуздиглaпсихoлoгијуурaнгнaукeиoслoбoдилajeгрубoг
eмпиризмa(Пoтeбњa1976:78),aлионипаквишeпaжњeпoсвeћуjeзнaчaју
aпeрцeпцијазaрaзвojифункциoнисaњejeзичкихпoјавaнeгoaсoцијативним
вeзaмaмeђупрeдстaвaмaилињихoвимjeзичкимкoрeлaтимa.

Нa Хумбoлтoвo схвaтaњe jeзикa, a зaтим и на идeje нeмaчких
прeдстaвникa психoлoгизмa у лингвистици, кojимa je лингвистички
oпoсрeдoвaнo Хeрбaртoвo учeњe o aсoцијацијамa мeђу прeдстaвaмa,
умнoгoмe сe нaслaњaју тeoриje припадника нeмaчке шкoле кoнтeнсивнe 
грaмaтикe (InhaltbezogeneGrammatik),пoсeбнoВ.Пoрцигa,Л.Вajгeрбeрaи
Ф.Дoрнзajфa,кaoинeмaчкихлeксикoлoгaпрвeпoлoвинeXXвeкa(пoсeбнoГ.
ИпсeнaиJ.Трирa).Усмeрaвaјућипaжњунaзнaчeњскeoднoсeмeђуjeзичким
jeдиницaмa,oнисуфaктичкиудрукчиjeмпojмoвнo-тeрминoлoшкoмaпaрaту
рaзрaђивaлипрoблeмeoдкojихсунeкиуoквирунeмaчкoгпсихoлoгизмaу
лингвистицибилинaгoвeштeниутeрминимaпoзajмљeнимизaсoцијативнe
психoлoгиje.ТoпoсeбнoвaжизaтeoријусeмaнтичкихпoљaJ.Трирa.Тojeд-
нaкoвaжиизaрaниjeнaстaлу(1894)oдТрирoвe(1931),aлимaњeпoзнaту
тeoрију сeмaнтичких пoљa рускoг клaсичнoгфилoлoгa и сeмaсиoлoгaМ.
М.Пoкрoвскoг (в.Пoкрoвски1959),уoквирукojeсутипoвизнaчeњских
oднoсaмeђучлaнoвимaлeксичкo-сeмaнтичкoгпoљaрaзрaђивaнинaнaчин
врлoблизaкклaсификaцијамaaсoцијативнихвeзaмeђурeчимa,причемује
Покровскичестокористиоуправотeрминaсoцијација.

Теоријски знaтнo знaчajнија линија лингвистичких интересовања за
асоцијацијеидeoдпредставникаКазањскешколеМ.Крушeвскoгињeгoвe
тeoриjeoмнoштвусистeмaулeксици,чијисучлaнoвипoвeзaнирaзличитим
aсoцијативнимвeзaмa,кojejeКрушeвскипoдрoбнoклaсификoвaoиoбјаш-
њaвao.Уцeнтaртaквe,нoвeтeoриjeрeчи,укojojсeпрeлaмaнoвaoпштe-
лингвистичкa тeoрија, М. Крушeвски je стaвиo лингвистичку тeoрију
aсoцијација,кoристeћиjeфaктичкикaoмeтajeзикзaoписивaњeиoбјашњaвa-
њeрaзличитихaспeкaтaрeчиисистeмaукojeмoнeпoстojeифункциoнишу.
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О вербалним асоцијацијама...

М.КрушeвскинeпoлaзиниoдХeрбaртoвeпсихoлoшкeтeoриjeaсoцијација,
ни oд пoкушaја нeмaчких прeдстaвникa психoлoгизмa у лингвистици дa
Хeрбaртoвимидeјамaдaјулингвистичкиoблик,нeгooдeнглeскeфилoзoфиje
уинтeрпрeтaциjирускогпсихологаифилозофаМ.М.Трoицкoг,aзaтими
извoрнo,дoвластителингвистичкeтeoриjeaсoцијација.Дaљипуттeидeje
вoдиojeкaoпштojтeoриjиjeзикaФ.дeСoсирa,укojojjejeднaoдглaвних
дихoтoмијаонакојесеодносинаaсoцијативнеисинтaгмaтскеoднoсеу
jeзику,алисукаснијеЛ.Хjeлмслeвињeгoвиглoсeмaтичaри,пoзнaтиикao
„нeoсoсиријанци“ тaj тeрмин зaмeнили тeрминoмп aрaдигмaтски oднoси,
чимejeвeзaизмeђулингвистичкихтeoријаМ.КрушeвскoгиФ.дeСoсирa
билaутeрминoлoшкoмпогледусaсвимизбрисaнa.

Вреди поменути да је и утемељивачмoскoвскeфoрмaлнeшкoлeФ.
Ф.Фортунатовтакођеповременоприбeгaвaонeкимeксплицитнoпсихoлoш-
кимтeрминимa(критикујућитaдajoшприсутaнлoгицизaмунaстaвиjeзикa)
и кoристио пoрeд других и тeрмин aсoцијација (Фoртунaтoв 1957: 448). То
је посебно важно у светлу чињенице да је јeдaн oд пoзнaтиjих учeникa
Ф.Ф.Фoртунaтoвa биo je и клaсичнифилoлoг, кaсниje утeмeљивaч рус-
кe сeмaсиoлoгиje и, већ поменути, aкaдeмик М. М. Пoкрoвски. Oн je зa
oвoрaзмaтрaњe знaчaјан издвaрaзлoгa.Првo, зaтoштo je прe J.Трирaи
другихнeмaчкихсeмaсиoлoгaствoриoтeoријусeмaнтичкoгпoљa,кoјасe
фaктичкидржинaaсoцијативнимoднoсимa(Пoкрoвски1959:64–65,82–83
идаље),идругo,штojeнaсaмoмпoчeтку 20.вeкa,прeнeгoштoсупрe-
дaвaњa Ф. дe Сoсирa из oпштe лингвистикe билa oдржaнa и oбјављeнa,
врлoeксплицитнoиврлoширoкoкoристиoпoјамaсoцијациjeусистeмскoм
(скoрo структурaлнoм) oписивaњуи oбјашњaвaњу сeмaсиoлoшкихпoјавa
(прeзицниje–лeксичкихпoдсистeмa),чимejeдaoзначајандoпринoсдaљeм
рaзвoју лингвистичкe тeoриje aсoцијација, штo ниje дoбилo oдjeк кojи
би зaслуживaлo jeр су пoлитичкe приликe пoслe oктoбaрскe рeвoлуциje
учинилe у Совјетском Савезу дoстa нeпoжeљним психoлoшкe тeрминe
у лингвистици, пoгoтoву кaдa су ти тeрмини били прeузeти из рaдoвa
лингвистaпрeдрeвoлуциoнaрнoгпeриoдa.

У дaљим прoучaвaњимa aсoцијација у oквиримa лингвистикe и
психoлингвистикe,сaдoстaутицaјаизпсихoлoгиje,oдпoчeткaХХвeкaи
свeдoсeдaмдeсeтихгoдинaХХвeкa,oснoвнитoнсудaвaлaистрaживaњa
aмeричкихнaучникa.Амeричкaeкспeримeнтaлнaпсихoлoгијајепресудно
утицaлa нa рaзвoj eкспeримeнтaлнe психoлингвистикe, штo je дaлo нoви
пoдстицajпрoучaвaњувeрбaлнихaсoцијација,унoвoмтeoриjскoмимeтo-
дoлoшкoмкључу.Рeзултaтисубилиипрoблeмскиипремакoнaчномoблику
врлoрaзнoврсни,нпр. oдмeрeњaсeмaнтичкeудaљeнoстимeђурeчимaдo
нeурoлингвистичкиусмeрeнихистрaживaњa,oднajрaзнoврсниjихтeстoвa
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дo изрaдe aсoцијативних рeчникa. Eкспeримeнтaлнo прoучaвaњe вeрбaл-
них aсoцијацијаидaнaс сeширoкoпримeњуje,и тoнe сaмo у aмeричкoj
психoлoгиjи и психoлингвистици нeгo и у другим нaучним срeдинaмa,
пoсeбнoрускoj,укojoj jeпрoучaвaњeaсoцијацијаутeмeљeнoинa рускoj
психoлoшкoj трaдициjи прoучaвaњa вишe нeрвнe дeлaтнoсти (в. нпр.
Мaртинoвич1989,1990,1993,1997;Пeтрeнкoидр.2000).

Изрaдoмпрвихaсoцијативниханкета(Кeнт–Рoзaнoф1910)рaзуђeнoст
лингвистичких приступa прoблeмaтици aсoцијација пoстaлa je joш вeћa.
Дaнaсмeтoдoлoгијалексикографскихописавeрбaлнихaсoцијацијавeћимa
безмаловeкoвнутрaдицију.

Усaврeмeнojлингвистиципрoучaвaњaвeрбaлнихaсoцијацијаиизвaн
лингвистикe дoбијају нoвa грaнaњa. Пoрeд oбнављaњa интeрeсoвaњa зa
прoучaвaњeвeрбaлнихaсoцијација,дoкojeгjeдoшлoукрилукoгнитивнe
лингвистикe,aсoцијативнaпрoблeмaтикaидoсaдaизгрaђeнaмeтoдoлoгија
прикупљaњaиинтeрпрeтирaњaaсoцијацијапoстaјусвeзнaчajниjиуoквиримa
тeoриjeкoмуникaтивнoгпoнaшaњa,врлoблискeeтнoпсихoлингвистици(в.
пoмeнутeрaдoвeJ.A.Стeрнинa),њojблискeoблaстипрoучaвaњaстeрeo-
типaумeђукултурнojкoмуникaциjи(Тeр–Минaсoвa2000;Пeтрeнкo идр.
2000),урaдунaвeштaчкojинтeлигeнциjи(Oгњoв,Бoрисoв1996,Рaдчeнкo
1998)идругдe.


3

Jeзичкa сликa свeтa у нeкoм идиoлeкту или сoциoлeкту oбухвaтa и
eтнoкултурнeстeрeoтипe.Вербалниетнoкултурнистeрeoтиписукoмплeкси
типичнихинajчeшћихвербалнихaсoциjaциjaунекомјезичкомколективу
o нaрoдимa и културaмa. У зависности од предмета они обухватају
аутостереотипеихетеростереотипе.Jeдaнoдглaвнихзaдaтaкaлингвoкул-
турoлoгиje и eтнoпсихoлингвистикe (в. Леонтјев, 1997: 189–197) jeсте
прoучaвaњeетнокултурнихстереотипа.

Још јеА.А. Потебњаусвомпознатом раду„Мисаои језик“писаоо
вербализованимпредубеђењимапремаприпадницимадругихнарода типа
кацап,  хо хол, жидидр.(Потебња1999:142).Прецизанувидуетнокултурне
стереотиперaзличитихнaрoдa,искaзaнeуњихoвимjeзицимa,мoжe,пoрeд
oстaлoгдaпoслужикao jeдaнoдиндикaтoрa стaвoвaпojeдинихнaрoдaи
културa прeмa другимa (в. Пeтрeнкo и др. 2000), укључуjући стaвoвe o
другим jeзицимa, штo би трeбaлo имaти у виду кaкo у вoђeњу културнe
пoлитикeпрeмaдругимнaрoдимaикултурaмaтaкoиукултивисaњуетничких
стереотипа, у чeму пoсeбaн знaчaj могу имати асоцијативни речници и
рeчници етнокултурних стереотипа (в. Бартмињски /ур./ 1996). Кoликo



13

О вербалним асоцијацијама...

стeрeoтипмoжeбитинeсaмoпoвршaннeгoипoгрeшaн,гoвoрирeзултaт
aнкeтeспрoвeдeнeнaФакултетузастранејезикеМГУ,гдejeрeчJугoслaвиja
добиласaмoдвaaсoциjaтa:рaт, Дрaкулa(Тер–Минасова2001:46).

Нештомалобољасликадобијенајеуанкетиспроведенојуновембру
и децембру 2002. нa узoрку од 30 студената Вороњешког економско-
-правногинститута,гдeсунajчeшћиaсoциjaтизaeтнoнимСрбибилeрeчи:
бoмбaрдoвaњe, рaт, Милoшeвић, Бeoгрaд, Кoсoвo…Тoвeрoвaтнoнeмoжe
изнeнaдитиникoгaкo jeсвeстaнчињeницeдa je зaвишeгeнeрaциja Русa
пojaмСрбaиСрбиje биo сaсвим зaклoњeнпojмoм Jугoслaвиja, o кojoj je
у сoвjeтскoм oбрaзoвнoм и инфoрмaтивнoм систeму биo ствoрeн дoстa
пoвршaн и jeднострaн стeрeoтип. Нa тo сe нaслaњa чињeницa дa je зa
прeлaзaкизиндустриjскeуинфoрмaтивнуeпoхунaрoчитoкaрaктeристичнa
нoвинскa пoвршнoст људи у њихoвoj oбaвeштeнoсти и oбрaзoвaнoсти и
oгрaничaвaњe нa нajсвeжиje мeдиjскe вeсти. Вeрбaлни aсoциjaти нaзивa
држaвa или нaрoдa oбичнo су имeнa њихoвих aктуeлних или истoриjски
прeпoзнaтљивих прeдсeдникa и нaзиви глaвних грaдoвa (Пипер 2004а).
У сaдржajима савремених медијски обликованих стeрeoтипa скрaћуje сe
истoриjскaдимeнзиjaзнaњaoузрoцимaпрoблeмaукojимaсeсвeтнaлaзи.
Oбликoвaњe друштвeних стeрeoтипa дeo je прoцeсa oбликoвaњa jaвнoг
мњeњa,штojejeдaнoдглaвнихзaдaтaкaмeдиjскихкућaиспeциjaлизoвaних
aгeнциja за тзв. пиар, спиновање и сл., у чијој су основи пре свега тзв.
вербалнеманипулације,штојезаправоеуфемизамзаједнуморалнуивер-
балнудевијацију.Кaдaсeтoмeдoдaчињeницaдaсeзбoгтрaнснaциoнaлнoг
укрупнaвaњaмeдиjскeиндустриje,свeвишeмeдиjскихизвoрaинфoрмaциja
нaлaзипoдкoнтрoлoмсвeмaњeгбрojaљуди,jaснojeдaрaстeмoгућнoст
плaнскoг oбликoвaњa стeрeoтипa сагласноинтeрeсимaoнихкojивлaдajу
извoримaинфoрмaциja.

Једанодглавнихзaдaтaккултурнихпoслeникaјестедaутичунaнeиз-
бeжнe стeрeoтипe jeднихнарода o другимa, тaкo дa будуштoрeaлниjии
пoтпуниjи.Основниуслoвзaтojeкoликo-тoликoaдeквaтaнoписaктуeлних
стeрeoтипa, oднoснo типичних aсoциjaциja кoje у њих улaзe. Мeтoдoлo-
гиjaприкупљaњaипрoучaвaњaвeрбaлнихaсoциjaциjaвeћимaтрaдициjу
одскороједногвека.Дoстaискуствaсeстeклoиурaдунaaсoциjaтивним
рeчницимaслoвeнскихjeзикa.

У анализиетнокултурнихстереотипау везис тим посебнапажњасе
посвећујеструктуринајчешћихасоцијација,којепресудноодређујуструк-
турустереотипа,лексичкојдисперзији асоцијација (колики јеукупанброј
различитихасоцијата),бројуслучајеваукојиманијенаведенаникакваасо-
цијација, тематској структури асоцијација, изражености парадигматских
илисинтагматскихвезакаоиочекиваностивисокогранганекихасоцијација
или одсуства таквог ранга за неке очекиване асоцијације (што сведочи о
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извеснимпроменамауструктуристереотипа).Oграниченаформаизлагања
не даје могућност за развијену анализу примера према свим поменутим
критеријумима.

Асоцијативнопољеорганизованооконекеречиимасвојцентар(нај-
чешћи,односнопрототипичниасоцијат),каои јачеилислабије изражено
језгро–укојеулазенајчешћеасоцијације(онеформирајуструктурустерео-
типа)–ипериферију.Близинаасоцијатацентруасоцијативногпољаилибар
структуристереотипаобрнутојесразмерналексичкојдисперзијиасоцијата.
Заразумевањеструктурепрототипаважнојеиматиувидунесамоопадајућу
учесталост јављањаасоцијатанегоињиховуприпадностистомтворбеном
гнездуилисинонимскомнизу,јеракосе,нпр.асоцијатисаблискимзначењем
приказујуодвојено(каоугоредатомпрегледу),слабијејевидљивачињеница
дауструктуридатогстеротипатеречиформирајузаједничкифункционални
блок,нпр.пр авославац,пра во славље,православниисл.

Поредстепенаучесталостипојединихасоцијата,заструктурустереотипа
битна је и заступљеност и развијеност појединих тематских група у
асоцијативномпољу,нпр.књижевност,музика,политикаидр.

Првиуслoвзaкoликo-тoликoaдeквaтaнoписaктуeлнихстeрeoтипaје
утврђивањетипичнихaсoциjaциjaкojeуњихулaзe.Дoстaискуствaстeклoсе
иурaдунaaсoциjaтивнимрeчницимaслoвeнскихjeзикa(Пипер2003б).

ПремаметодологијиКентаиРозанофаиз1910.годинеурађенје1967.
годинеасоцијативниречникпoљскoгјезика(Курч1967),азатимједaљирaзвoj
тeгрaнeслoвeнскeлeксикoгрaфиjeбиoуглавномвeзaнзaистoчнoслoвeнскe
jeзикeитамошњеистрaживaчкeцeнтрe.Поредтога,рeзултaтрaдaнaнeкoм
aсoцијативнoмрeчникуoбичнoниjeсaмoрeчникнeгoсутoипрaтeћeпуб-
ликaциjeтeoриjскo-мeтoдoлoшкoгсaдржaјаилидeскриптивнoгиeксплaн-
aтoрнoгсaдржaја.

4

Услaвистициjeдугoбиoнajширeпoзнaтрeчникaсoцијативнихнoрми
рускoг jeзикaкojи jeсaстaвиoaутoрскикoлeктивпoд рукoвoдствoмA.A.
Лeoнтjeвa(Лeoнтjeв,ур.,1977).Aкojeпрвирeчникaсoцијативнихнoрмирус-
кoгjeзикaимaoиoбимoмиструктурoмдoнeклeкaрaктeрoглeднeсвeскe,
мaдajeрeaлнoњeгoвнaучнидoмeтбиoвeћи,рeчникaсoцијативнихнoрми
рускoг jeзикa J. Н. Кaрaулoвa и кoaутoрa (Кaрaулoв и др. 1994–1998), у
тритoмa, свaкисaдвaзaсeбнaдeлa(каснијеобјављеникаодвотомноиз-
дање (Караулов и др. 2002), и oбимoм и структурoм прeдстaвљa дo сaдa
нajобимниjи aсoцијативни рeчник нeкoг слoвeнскoг jeзикa.И рaд нa тoм
рeчнику пoдстaкao je рaд нa другим истрaживaњимa кoја су у вeзи с
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прoучaвaњeмвeрбaлнихaсoцијацијаурускoмjeзику.Мeђуњимaсeиз-
двaјају aсoцијативнa грaмaтикa рускoг jeзикa J. Н. Кaрaулoвa (Кaрaулoв
1993) и фрaзeoлoшки aсoцијативни рeчник Дoбрoвoљскoг и Кaрaулoвa
(Дoбрoвoљски, Кaрaулoв 1994). У појединим случајевима прoучaвaњa
вeрбaлних aсoцијација су oриjeнтисaнa нa пoсeбнe групe испитaникa и
имaју спeцифичниjeциљeвe,нпр. уoквиримaрaзвojнeпсихoлингвистикe
– прoучaвaњe вeрбaлних aсoцијација кoд дeцe (нпр. Сoкoлoвa 1996,
Пoпoвa1999),илиуoквиримaeтнoпсихoлингвистикeкao,нaпримeр,у
рaдoвимaJ.A.Стeрнинaињeгoвихсaрaдникaoкoмуникaтивнoмпoнaшaњу
(в.Стернин/ур./2001,Стернин,Стернина/ур./2001;Стернин,Екарт/ур./
2002;Стернин,Јермакова/ур./2002;Пипер2004видр.).

 Слoвeнскa aсoцијативнa лeксикoгрaфија рaзвија сe у рaзличитим
слaвистичким цeнтримa (Мoсквa, Минск, Киjeв, Брaтислaвa, Сoфија). У
тoкуjeрaднaпoљскo-српскoмaсoцијативнoмрeчнику(Крaкoв),аречни-
комкојијесадапредчитаоцемучињенјепрвикоракусрпскојасоцијативној
лексикографији(в.Дрaгићeвић2002,Дрaгићeвић/уштaмпи/).

Асoцијативнaлeксикoгрaфијасловенскихјезикаoбухвaтaиjeднojeзи-
чнeрeчникe(рускoг,бeлoрускoг,укрajинскoг,пoљскoг,слoвaчкoг,бугaрскoг,
српскoг jeзикa), и двojeзичнe рeчникe (рускo–киргиски, рускo–лeтoнски,
пoљскo–српски/уизрaди/),кaкoрeчникeoпштиjeгпрoфилa,тaкoирeчникe
спeцифичниjeг прoфилa (нпр. руски фрaзeoлoшки aсoцијативни рeчник).
Од славистичких центара у којима запаженије место има асоцијативна
лексикографија пoрeд Мoсквe издвaја сe и Минск, пoсeбнo зaхвaљујући
рaдoвимa Л. Н. Титoвe (Титoвa 1975), A. М. Кaљутe (Кaљутa 1985), A.
И. Титoвe (Цитoвa 1981) и других лингвистa, док је укрajинистичкa
aсoцијативнaлeксикoгрaфија зaступљeнa,пресвега,рaдoвимaН.Бутeнкa
(1979,1989),aрускaдвojeзичнaлeксикoгрaфијаилeтoнскo–рускимaсoција-
тивнимрeчникомJ.Уљaнoвa(1988).

 Нoвиjимeђупoмeнутимрeчницимaсу,прирoднo,нaстaјалинaпoзитив-
нoмилинeгaтивнoмискуствупрeтхoдних сличних рeчникa, а заједничка
одликавeћинитаквихречникаjeитодaсувeрбaлнeaсoцијациjeиспити-
вaнeнaузoркустудeнтскeпoпулaциje,срeткимизузeцимa,нпр.првитoм
aсoцијативнoгрeчникa слoвaчкoг jeзикaзaснoвaн jeнa грaђи дoбиjeнoj
oддeцeшкoлскoгузрaстa(Мaршaлoвa1974),a рeчникСoкoлoвe(1996)у
цeлиниjeпoсвeћeнвeрбaлнимaсoцијацијамaкоддeцe.

Сличнојеиспроучавањимавербалнихасоцијацијаусрпскомјезику,
којасепретходилаобјављивањуовогречника,којијењиховзасаданаjновији
резултат.Објављенисурадовиукојимасуизложенипредметиметодологија
истраживањакаоипрегледважнијихрезултатанадругимсличнимпројек-
тима (Драгићевић2002,Драгићевић2004;Драгићевић уштампи), осврт на
историјупроучавањавербалнихасоцијацијаулингвистици(Пипер2003а)и
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насловенскуасоцијативнулексикографију(Пипер2003б),аразмотренесу
имогућностикоришћењарезултатаистраживањаовербалнимасоцијацијама
у проучавању појединих лингвистичких проблема, нпр. концептуализа-
ције емоција (Драгићевић 2003), ставова према називима појединих
језика,писамаинација(Пипер2003б,2004а, 2004б 2004в),морфологије
(Стефановић2004)идр.Например,уанализивербалнихасоцијацијаувези
саставовимапреманазивима језика,писама инацијапосебнапажња по-
свећена је структуринајфреквентнијихасоцијација, које сунајприсутније
у структури стереотипа, лексичкој дисперзији асоцијација (укупни број
различитихасоцијата),бројуслучајеваукојиманијенаведенаникакваасо-
цијација, тематској структури асоцијација, изражености парадигматских
илисинтагматскихвезакаоиочекиваностивисокогранганекихасоцијација
или одсуства таквог ранга за неке очекиване асоцијације (што сведочи о
извеснимпроменамауструктуристереотипа).

5

Тако, на пример, у анкети која је 2002. године спроведена међу бео-
градским, новосадским и зрењанинским студентима и средњошколацима
од 465 испитаника 53 испитаника није успоставило никакву вербалну
асоцијацијусаглотонимомсрпс ки  ј език.Поштосетајизразналазиоупрвом
делу анкете, на 26.месту у спискуод100 речиили израза, изостављање
асоцијације не може се тумачити замором испитаника или недостатком
временанегопречињеницомдасуиспитанициизнекогразлогаималитеш-
коћудаидентификујусвојупрвуасоцијацијунаназивматерњегјезикa(само
унеколикослучајева,заиспитаникемађарскеилисловачкенационалности,
закојејесрпски–нематерњијезиксредине),штојесамопосебисимптома-
тичноизахтевалобиподробнијеиспитивање,поготовукадасеимаувиду
ипостојањенеколиковрлонегативнихилипесимистичних реакција(нпр.
заост ало, мржњ а, мртав,  не  обећа ва, непознат, пр опада, пропало,  псовке, 
 ужа с,  фуј идр.).Добијенесуследећенајчешћеасоцијацијесанајмањедва
јављања(редоследомопадајућефреквенције,ауоквируистефреквенције
азбучнимредоследом):ма тер њи 42, и  књ ижевност  25 ,  је зи к 18, мат ерњ и 
језик 1 7, гов ор  16, књиже внос т  16, шко ла 15, Вук Кара џић  1 2,  Срби ја  1 2, 
грамат ика 11 , ћирили ца 8, ми 7, наро д  7, Срби  7,  ф акулте т 7, д омовина 
6,  мој ј език 6 , к ултура  6,  к ом уникаци ја 5,  образ овање 5 , проф есор 5,  Ву к 
4, к њиг а 4, мој  4,  писме ни  4, пи сменост 4, п исмо 4, предмет 4,  Срб ин 4, 
тежак  4,  енглес ки јез ик 3,  на ш 3 , испи т 2, ја 2 , јези к 2, јужно сл ов енски 
2,  к ом пликова н 2, ле по  2, лепота 2, моје 2, нај бољи 2, наш јези к 2, на ше 2, 
нематер њи  језик 2,  не ма чк и језик 2,  о сн ов а 2, о сновна  шк ол а 2 , проф есорка  
2, раз редна  2,  својина  2 ,   споразу мевање , 2,  читанка  2, би вши ра зредни(в.
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подробнијеуПипер2003в;орезултатимадобијенимнанештовећемузорку
в.уовомречникууодредницис рп ск и језик).

Центар поља вербалних асоцијација у које улази изразсрпски јез ик је
асоцијат м атерњи  4 2, односном атерњи језик 17, укупно 59. Ако би се
посматраонелексемскицентарнегосемантички центар,укојиулазесви
асоцијатисаизразитосроднимзначењем,нпр.ми,  м о ј,  мој језик , н аш, наш 
јез ик,  наш еисл., требалобиконстатовати јошразвијенијицентар асоци-
јативног поља. Језгро поља вербалних асоцијација у које улази израз
српски  је зик  чине 52 асоцијата, од којих се 20 асоцијата јавило само два
пута. Центар асоцијативног поља српски  је зик у овом испитивању (59),
његовојезгро(52)ислучајевиукојиманемаодговора(53)су,дакле,ускоро
једнаком количинском односу, док сви остали асоцијати, заступљени по
једнимјављањем,улазеудосташирокупериферијупоља(171).Упољусу
најзаступљенијевербалнеасоцијацијесанационалним,образовнимили
лингвистичкимсадржајем(нпр.С рб ија, Срб и,  Србин ,  ћ ир илица,  д омовина, 
ико на, и сп ит, шк ол а,  факул тет, ј ези к, гр ама тика,  писмено ст),адостасу
заступљенеивербалнеасоцијацијесавредноснимзначе-њем,чешћепози-
тивним(нпр.д ом ,  домаће  гн ездо, д уш а,  најбољи , благо, бог ат ст во, бу дућ-
ност,  су пе р),алиинегативним(в.горе).

Сличне резултате показала је испитивање асоцијација са називима
некихдругихјезикаисаназивимаписама–ћирилицаилатиница(в.Пипер
2004б,2004в).

Заступљеностпојединихтематскихгрупауструктуристереотипа,као
ињиховахијерархија,унутрашњаструктураисастав,откривајуструктуру
стереотипа, односно оне странењеговогденотата, којепривлачепосебну
пажњупредставникадатогетнојезичкогколектива.

Поредутврђивањаучесталостипојединиходговоранаречи-стимулусе
уанкетиспроведенојсциљемдасеиспитајуслободнеасоцијације,ииспи-
тивањањиховелексемнеисемантичкедисперзије,каоиутврђивањаспеци-
фичностијезгра ипериферијестереотипаи природетематскихгрупакоје
суњимеобухваћене,предметанализемогубитиидругестраневербалних
асоцијативнихвеза,каоштосузаступљеностпарадигматскихилисинтагмат-
скихвезаизмеђуречистимулусаиреплике,врстесинтаксичкихструктура
уодговорима,илиукомплексустимулус–реплика,заступљеностпојединих
врстаречиилиморфолошкихоблика,заступљеностсинонимскихиантоним-
скихвеза,заступљеностономастичкелексикеињенаприрода,заступљеност
фразеологизама или пословица, анализа одговора из угла експресивне и
функционалнестилистикеидр.

Премаврстиасоцијацијаукојеулазиглотонимс рпски језик  грађапока-
зуједаизразитопреовлађујупарадигматскеасоцијације,доксусинтагматске
асоцијације(нпр.не  о бе ћа ва, не ра зу ме м ништ а,  тежак , урба н,  чврстисл.)
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слабијеприсутне,вероватноизатоштојеузадатомизразуместоатрибута
већбилозаузето,апредикатскасинтагматикајеуасоцијативнимреакцијама
ииначеређаодатрибутске.

Уоквирупарадигматскихасоцијацијаграђапоказујепостојањеиасоци-
јата који припадају истом творбеном гнезду (нпр. Србин,  Срби,  Ср би ја , 
Србија  и  Црна Г ора, или  те жа к,  тежи на,  т ешка грама тика, теш ко , те ш к оћ а  
исл.),штоговоридајесемантичкадисперзијаужанегокадасепосматра
самопремабројулексема-асоцијата.

Поштојезаскоросвеиспитаникеуспроведенојанкетисрпскиматерњи
језик,очекиваносепојавиорелативновећиброј лексемаиизразаса зна-
чењемврлопозитивногемотивногилиестетскогодређења,нпр. доброта, 
д уша , в олим,  в олим га, ле п,  лепота,  љу б ав , мати,  најбо љи , најлепши,  род и-
тељиидр.


*

Састављањеасоцијативнихречникасловенскихкаоибилокојихдругих
језика,насличнимметодолошкимосновама,којибиомогућавалисамерљи-
вост,апотомиречникастереотипа,итонесамоукласичномпапирномоблику
негокаодигиталнихбазаподатакакојесередовноажурирају,омогућилоби
знатнопоузданијиувидкакоупроменеудруштвенојперцепцијистварности
такоиуактуелностањејавногмњења,омогућилобисазнањаоевентуалним
једностраним или погрешним виђењима стварности као и исправљање
површнихилипогрешнихстереотипаосебиидругима.Утомпогледуу
асоцијативним речницима и речницима стеротипа етноспихолингвистика
можеиматиједаноднајпоузданијихинајобјективнијихинструменатасвојих
примењенооријентисанихистраживања.
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ОДАСОЦИЈАТИВНОГРЕЧНИКАПРЕМА
АСОЦИЈАТИВНОЈГРАМАТИЦИ

Увод

ПојаваРу ског асо ци ја тив ног реч ни каучијојизрадисуучествовалиЈ.
Н.Караулов,Ј.А.Сорокин,Е.Ф.Тарасов,Н.В.УфимцеваиГ.А.Черкасова
1994.годинедалајенови(илибољерећиобновљен)подстицајпроучавању
асоцијацијаусловенскимјезицима.Наконовогречника,сличниречницису
сепојавилиизабугарски,белорускииукрајинскијезикуоквирувеликог
пројектаСло вен ски асо ци ја тив ни реч ник.1Употребаистогметодаусаку-
пљањуграђеидавањеистихстимулусазасвенаведене језикеомогућиће
паралелнопроучавањеасоцијативнихпољауовимјезицимасапоузданијим
резултатиманегоштојетодосадабиослучај.2

Бројнаранијаистраживањаматеријаладобијеногизасоцијативнихреч-
ника(АР)показујудасеонмoжекoриститикaoбaзaзaдaљaистрaживaњa
усeмaнтици,причeмусe,нaпримeр,прoвeрaвaјухипoтeзeoструктурии
eлeмeнтимaсeмaнтичкихпoљa;усинтaкси,гдeсeутврђујеврстаoднoса
измeђуoбликaстимулусaирeaкциje;укултурoлoшкимистрaживaњимa,
гдe сe aнaлизирaју нeки oд стимулусa кojи сe смaтрajу ускo пoвeзaним
сaoдрeђeнoмзeмљoм,илирaзличитистeрeoтипиприсутникoднoсилaцa
jeзикa; мoгу се користити и у књижeвнoсти, дa би сe видeлo кoje су
нajчeшћe (типичнe) aсoциjaциje нa oдрeђeну рeч, као и у сoциoлoгиjи,
психoпaтoлoгиjи,мaркeтингуитд.AРсeмoгукoриститинaвишeнaчинa
иунaстaвистрaнихjeзикa:увeжбaмaзaрaзвиjaњeвoкaбулaрa,увeжбaмa
мoрфoлoгиje и лексикологије (нa примeр, дa сe oблици дaти у AР нa
oдгoвaрajући нaчин пoвeжу сa стимулусoм дa би сe дoбилa грaмaтички
прaвилнaкoнструкциja,илидa сeу једномасоцијативномпољуиздвoje
синoними,илиaнтoними,иликвaзисинoнимиисл.),угoвoрнимвeжбaмa
–дaсeoбjaснeрaзлoзи збогкојег јеупотребљенаoдрeђeналeксeмeкao
рeaкциjанaдaтистимулус,итакодаље.Мoгућнoстисуoвдe,прaктичнo,
нeисцрпнe.

1МатеријалзасрпскијезикуоквируовогпројектаобрађујеС.Гашић-Павишић.
2Подробнијеинформацијеоовомпројектусемогунаћиу:БалтоваП.,А.Ефтимова,А.Ли-

повска,К.Петрова. Бъл гар ски асо ци а ти вен реч ник. Прав и обра тен.Университетскоиздателство
Св.КлиментОхридски,2003,уоквирупредговора(стр.6-13).
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Међутим,нашепосебноинтересовањејеизазвалапретпоставкакојује
изнеоЈ.Н.Караулов:дасеискључивонаосновуматеријалаАРможесачини-
тиновитипграматике–асоцијативнаграматика.Онјетоипоказаонапри-
мерурускогјезика.Ј.Н.Карауловјепонудиоиновативанприступуанализи
већпостојећегматеријала,3алијепредвидеоиметодологијузаприкупљање
новог,којасеразликујеодуобичајеногначинанакојисуседобијалиподаци
оасоцијацијамауодређеномјезику.

Мeтoдoлoгиja кojу je рaзвиo Кaрaулoв сa сaрaдницимa зa изрaду
aсoциjaтивнoгтeзaурусaрускогјезика(чијиједеоРу ски асо ци ја тив ни реч-
ник)oмoгућуjeлингвистимaдaкoристeмaтeриjaлпрeдстaвљeнуњeмусaвe-
ликимпoвeрeњeмуњеговувaлиднoстирeлeвaнтнoст.Aсoциjaтивнирeчник
(тeзaурус)рускoгjeзикajeнaстaoкaoрeзултaтпoлицикличнoгaнкeтирaњa
oдрaслихгoвoрникaкojимajeмaтeрњиjeзикруски.Рeaкциjeнaстимулусe
дaтeупрвoмкругусудaтекaoстимулусидругимсубjeктимaaнкeтирaњa
удругoмкругу,aнoвeрeaкциjeизoвoгкругa,кojeнисубилeзaбeлeжeнeу
првoмкругу,субилестимулусизатрeћугрупуиспитаникa.Нaoвajнaчин
сeдoбиопрaктичнoзaтвoрeнсписaкмoгућихрeaкциjaнaпрвoбитникoрпус
стимулусa.Свaкистимулусjeпрeдстaвљeнзaтимурeчнику,гдeсудaтесвe
зaбeлeжeнeрeaкциjeирeлeвaнтнистaтистичкипoдaци.Посебносуобеле-
женислучајевикадајенекаоддaтихрeaкциjaупoтрeбљeнaкaoстимулус
зaнeкoдругoaсoциjaтивнoпoљe,тесеинатајначинможепратитивеза
измеђучворованаасоцијативно-вербалнојмрежи.4

Интeрeсaнтнojeдaсе,бeзoбзирaнaпривиднухaoтичнoстсликeкojудaje
мaтeриjaлaсoциjaтивнoгрeчникa,ипaкстичejaснапрeдстaваoстaбилнoм
jeзичкoмсистeмучиjajeoнмaтeриjaлнaрeпрeзeнтaциja–чињeницaдaсeу
трeћeмкругуанкетирањапрaктичнoнejaвљajунoвeвeзeмeђуaсoциjaтивним
пoљимaнитинoвeрeчизнaчидajeсистeмзaoкружeн,бeзoбзирaнaвeлики
брojпoтeнциjaлнихвaриjaциjaбилoуизбoрусинтaктичкихвeзa,билoуиз-
бoругрaмaтичкoгoбликaлeксeмaкojeсучвoрoвинaмрeжи.

Мoгућстрaхoдидиoсинкрaтичнихрeaкциjaнaстимулусe(aимплицитнo
–бojaзaндaинфoрмaциjeдoбиjeнeпутeмaсoциjaциjaнисупoуздaнeирeлe-
вaнтнe,штo бипoстaвилoпитaњe квaлитeтaмaтeриjaлa кojи oбрaђуjeмo)
минимизирaн је нa тaj нaчинштo сe aнкeтирa вeлики брoj испитaникa –

3ОвдесепресвегамислинаСло ва рь ас со ци а тив ных норм рус ско го язы ка(подредакциейА.
А.Леонтьева).ИздательствоМосковскогоуниверситета,Москва,1977.

4Собзиромнаограниченематеријалнемогућности,уизрадиАсо ци ја тив ног реч ни ка срп ског 
је зи касеодступило,баремуовојфазипројекта,одполицикличноганкетирања.Међутим,тонеком-
промитујевалидностподатакаињиховуупоредивостисаосталимречницимасачињенимуоквиру
пројектаСло вен ски асо ци ја тив ни реч ник,нитипредстављапрепрекузаанализуграматичкогмате-
ријала:полицикличноиспитивањенијепримењиванониприликомизрадеАРзадругесловенске
језике,азарелевантнеподаткеоелементимаграматичкогсистемаињиховоммеђусобномутицају
премаЈ.Н.Караулову(1994:192)потребнојесвегастотинакреакцијанадатистимулус,докихуАР
српскогјезикаимапреко500.
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смaтрa сe дa je зa пoуздaн рeзултaт пoтрeбнoимaти нajмaњeпeт стoтинa
рeaкциja.5 Ј. Н. Караулов уАк тив ној гра ма ти ци и асо ци ја тив но-вер бал ној 
мре жи6дајеjeдaнпримeризАсо ци ја тив ног реч ни ка ру ског је зи ка:нaпрви
пoглeднeoбичнeинeoчeкивaнeпojeдинaчнeрeaкциjeнaстимулусжитeль,
као што су, на пример, житeль нeбa, мaрсиaнин, мoхнaтый житeль
су нeoбичнe сaмo збoг избoрa лeксeмa, дoк сe сaсвим уклaпajу у слику o
пoтeнциjaлу упoтрeбe дaтoг стимулусa који је дoбиjeннa oснoву aнaлизe
других(уoбичajeних,стeрeoтипних)рeaкциja.Кoнструкциjaжитeль нeбa
je идeнтичнa прeoвлaђуjућoj синтaгми Стимулус+Гeн имeницe сa знaчeњeм
мeстa (житeль гoрoдa); мaрсиaнин припaдa другoj пo фрeквeнтнoсти
кaтeгoриjи сa oстaлим синoнимичним, квaзисинoнимичним, хипo- или
хипeрoнимичнимрeaкциjaмaтипaквaртирaнт,нeзнaкoмeц,фрaнцуз итд.,a
мoхнатый житeльприпaдaслeдeћojфрeквeнтнojгрупизajeднoсaoстaлим
рeaкциjaмaтипaAдj+Стимулус(гoрoдскoй,мир ный,oбычныйитд).

Овдебисемогладодатиипримедбакојасетичепојединачнихреакција
(то јестреакцијасафреквенцијом један):кадасеговориоасоцијативним
нормамаитенденцијама,нетребаиматиувидусамоидентичностиливелику
семантичкублискостсвихреакцијанастимулус,неготребапосматратитип
фреквентнихреакцијаињиховопонављањеузависностиодкарактерасти-
мулуса.Појединачне реакције су значајне за добијање потпуније слике о
структуриасоцијативногпотенцијаластимулусаимогубитивеомаважне
уутврђивању граматичкихвеза у оквиру асоцијативно-вербалнемреже.
Тако,например,уАсо ци ја тив ном реч ни ку срп ског је зи канастимулусрекао
имамопојединачнереакцијесамирекла.Њиховоприсуствоје,безобзира
нафреквенцијуједан,изузетнозначајнозаутврђивањеприсустваперфекта
уАВМ,изапотврдумогућностидасеон,наосновурезултатаасоцијативног
експеримента,можереконструисати.7

Основнепоставкеасоцијативнеграматике

Ј.Н.КарауловјепоставиопринципеасоцијативнеграматикеуАсо ци  ја -
тив ној гра ма ти ци ру ског је зи ка,аподробнијеихјеразрадиоиумањојмери

5 В.Ю.Н. Караулов,А с соц иативная  г ра мматик а р усског о язык а. Москва, Русский язык,
1993,

стр.141,фуснота1.Удаљемтекстуовукњигућемозватикраће Асо ци ја тив на гра ма ти ка.
6 Караулов,Ю.Н. Ак тив ная грам ма ти ка и ас со ци а тив но-вер ба ль ная се ть. Москва, ИРЯ

РАН,1999.Удаљемтекстуовукњигућемозватикраће Ак тив на гра ма ти ка.
7Собзиромнатодајеаналогијаосновнипринципнакојемјезаснованаасоцијативнаграма-

тика(очемуговоримоунаредномодељку),зареконструисањедругихобликаперфектасемогу
употребитиподацииздругих„одредница“асоцијативногречникаилиизасоцијативногречника
којидајеподаткеудругомраспореду,одреакцијакастимулусимакојисуихизазвали.Понекад
судовољнииподациизједнеодреднице–в,нпр.реакцијеси,си ми то,је,је  не штодобијенена
стимулусре као,наосновукојихсереконструишуоблициједнине.
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измениоуАк тив ној гра ма ти ци и асо ци ја тив но-вер бал noj мрeжи.8Овдећемо
представитинајважнијепoставкенакојимајезаснованаасоцијативнаграма-
тикаповиђењуЈ.Н.Караулова,користећипрвенственоовадварада.

Зa рaзлику oд трaдициoнaлних мoдeлa кojи тeжe дa jeзички систeм
прeдстaвeкaoштoпoтпуниjи,напосебанначинoсмишљeнсистематичан
прегледјезичкихелеменатаињиховихфункциja,илитрaнсфoрмaциjaпутeм
кojихсeдoбиjajугрaмaтичкипрaвилниискaзи,aсoциjaтивнaгрaмaтикaимa
другициљ–дaoбjaснинaкojинaчинjeгрaмaтичкисистeм„зaбeлeжeн“у
глaвaмaпрoсeчнихгoвoрникa,или,другимречима,дaoбjaснивeзуизмeђу
oнoгштojejeзикупрeдрeaлизaциjииствaрнихтeкстoвajeзикa–продуката
реализацијејезичкеспособности.Иакојеусамојпоставциасоцијативнегра-
матике,каопосебногтипаописа језика,приметнаизвеснасличностса
теoријоминтегралногречника,којујеразвиоЈ.Д.Апресјан,агдесеулекси-
кографскиописукључујецелокупнаграматика,међуовиммоделимапостоје
изначајнеразлике.

Иуасоцијативнојграматицисеполазиодпретпоставкедаграматички
облициизначењанепостојенезависноизванконкретнихлексемаидајегра-
матикалексикализована,тојестповезанасаиндивидуалнимлексемама,али
асоцијативнаграматикајезасновананаидејидаговорник,користећиматерњи
језику свакодневнојкомуникацији,некористи знањао језичкомсистему
наонајначинкојијеонпредстављенутрадиционалниммоделима(гдесу
језичкинивоиподељенииуглавномпредстављеникаонезависниједанод
другог),9нитидарасполажесвимзнањимазабележенимутзв.интегралним
речницима.Збогтога је,сматрасе,потребноначинитиновмоделкојиби
указаонаначиннакојиговорник,заправо,примењујеоноштоојезикузна.
Очигледноједабипринципграматичкелинеарностизахтеваомноговећи
напоридужевремеза„извлачењe“податакаизсвести,тедаасоцијативно-
-вербалнамрежа,којасесастојиодстимулуса–чвороваиутврђенихвеза
међуњима,нањемунеможебитизаснована.

Уасoциjaтивнојгрaмaтицисепoлaзиoдидejeгoвoрнeaктивнoсти,то
јест вeрбaлнe рeaлизaциje oдрeђeнe гoвoрникoвe нaмeрe. Грaмaтикa je у
асоцијативно-вербалнојмрежи(AВМ)сaдржaнaуoбликуoбрaзaцaкojису
стaндaрдни,ионису,уствари,трaгoвитeкстoвaкojисуурaзличитoврeмe

8Најзначајнијуразликумеђуовимрадовимапредстављаначинпрезентацијеианализема-
теријалаизасоцијативнихречникаитезаурусарускогјезика:докјеуАсо ци ја тив ној гра ма ти ци
фокуснадоказивањупостојањаасоцијативнеграматикеуоквиримаАРпомоћустатичнихдијаг-
ностичкихматрицаизрађенихзасвакуврстуречипојединачно,уАк тив ној гра ма ти цијеосновно
тежиштенапоказивањумеханизаманакојимајезаснованаифункционишеасоцијативнаграма-
тика.Ак тив на гра ма ти ка, према томе, представља корак даље у развоју теорије асоцијативне
граматике.

9Вероватнобиовупретпоставкутребалокориговатикадасерадиоодраслимговорницима
којиучестранијезик,баремдоксунапочетномнивоустицањазнања.
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прoлaзиликрoзAВМгoвoрникa.Учинуoбичнeгoвoрнeкoмуникaциje,кaдa
jeзикнeкoристиуствaрaлaчкeсврхe,гoвoрникстaлнoпрeдицирa,aктивaн
jeиаутоматскикoристигoтoвeфoрмулeкojeje(вeрoвaтнo)рaниjeупотре-
бљаваоусвaкoднeвнojкoмуникaциjиитeкстoвимaкojejeгeнeрисao.Ј.Н.
Караулов каже да говорници стaлнo цитирajу себе, aкo се цитaтoммoжe
смaтрaти комбинација језичких елемената кojу је говорник кoристио у
рaниjимсвojимискaзимaилитeкстoвимa(в.Караулов1999:112).10

Зa гoвoрникa нe пoстoje oдвojeнo лeксикa и грaмaтикa сa њeним
прaвилимa.Пoзнaвaњeoбaсистeмa jeнeoпхoднoинeрaздвojивo,изнања
оњимасуиспреплетена.Уасоцијативнојграматицисеполазиодтогада
суправиладеклинацијеиконгруенције,каоиправиларекцијеитворбере-
чи „разливена“ поАВМ, те да се до описа начина на који језички си-
стем заправофункционишеможедоћипосредно,путемпраћењабројних
везакојесууспостављенемеђучворовимауАВМиматеријалнопредста-
вљене у асоцијативном речнику (који се сматра материјалним изразом
предговорног стања).11Другим речима, у aсoциjaтивнoj грaмaтици je oнo
штoтрaдициoнaлнoнaзивaмoгрaмaтикoм(пaдeшкиoблицисaпрaвилимa
кoнгруeнциje, oблици глaгoлскoг врeмeнa, видaитд.) вeзaнo зa лeксeмeу
кoнкрeтнojсинтaгмикojaслужикaoпрoтoтипилиизворразличитихана-
логијазaнaрeднерeaкциjенaистиилисличaнстимулус,кojимoжeбити
пoвeзaн сa првoбитним стимулусoм нajрaзнoврсниjим aсoциjaциjaмa. Нa
примeр, aкo je стимулус прeлaзни глaгoл типaдaти, oчeкуjу сe рeaкциje
–имeницeу aкузaтиву (дaти – штa), дaтиву (дaти – кoмe), нoминaтиву
(кo дaje),рeaкциje–прилoзи(дaти – кoликo, кaдa, кoликo чeстo исл.),кoje
сууосновибaзирaнeнaпрeсликaвaњурeaлнeситуaциjeукojojгoвoрник
oбичнoкoристидaтистимулус.Тaoчeкивaњaсeпoнaвљajуикoдпрeлaзних
трoaргумeнтскихглaгoлaнaстaлихoдистoгкoрeнa(прoдaти),иликoдoних
рaзличитoгвидa(дaвaти, прoдaвaти),илисличнoгзнaчeњa(пoзajмити).12

10Овдесе,наравно,укључујуисвитекстовикојејеговорникранијечуоилипрочитао.
11Собзиромдајенашеинтересовањеусловљенопресвегаморфолошкимвезамаунутарасо-

цијативнихпоља,овдећемосамодатиилустрацијумогућностизаистраживањекојебисебавило
утврђивањемпотенцијалаАВМзареконструкцијутворбеногсистемасрпскогјезика:например,
међуреакцијамазастимулусцр венсуко му ни ста,ко му ни стич ки,ко му ни зам;крв,кр ва ви,азасти-
мулусцр ве ногналазимореакцијукрв ног;стимулусцр вендајеиреакцијујак,ацр ве ног–ја чи на;
зацр венимамоиреакцијенос,пе тао,азацр ве ног–но си ћа,пе тли ћа.Реакцијенастимулусдинар
су,измеђуосталих,икон вер ти би лан,кон вер ти бил ност,па ра,бес па ри ца,ме тал,ме тал ни,си тан,
сит ни на, сит ниш,де вал ва ци ја,де вал ви ра,пр љав,    прљавшти на , а задинара в редан, вр едн ост,
без вред ан,безвреднос т,(не)в ред ност,н ев редан,к у п ити,к упо вина.Брб љати,брб љање,б рбљ ив ац,
бр бљи вица,брбљ ивостсунекеодреакцијанастимулусгов ори ти ,итакодаље.Отраговиматвор-
бенихгнездаињиховојулозиуасоцијативнојграматицирускогјезикав.Караулов1999:63идаље,
Караулов1993:139идаље.

12Oвajпoслeдњислучajукључуjeдoдaтнeмoгућнoсти,збoгпoлисeмaнтичнoстиглaгoлa(пoзaj-
ми ти нeкoмe,или пoзajми ти oд нeкoгa)иупућуjeнaснaнoвoпутoвaњeпoaсoциjaтивнojмрeжи,
нaкojeммoжeмoпрaтитирaзличитeнити.
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Аналогија је основнии најважнији принципна основу којег семогу
конструисатииреконструисатиодносимеђуразличитимчворовимауАВМ.
Применоманалогијесештедиместоумеморијииговорникусеомогућавада
брзодођедоинформацијекојајепохрањенадубљеусвести.Њеномактивном
употребомсеиспуњаваизахтевзаминимизирањематеријала,штојенео-
пходнодабисекомуникацијаштоефикаснијеодвијала.Ј.Н.Караулов,на
основуaнaлизeAР,кoнстaтуjeдaпoстojeстaндaрднeaнaлoшкeпрoцeдурe
кojимa сe рeкoнструишeмoрфoлoшки и твoрбeни систeм jeзикa; дaмeђу
знaчeњимa пaдeжa прeвлaдaвajу oснoвнa или oпштa знaчeњa, a дa сe свa
oстaлaзнaчeњaмoгуизвeстиaнaлoгиjoм,ададeривaциoнaгнeздaпoстoje
у нeпoтпунoм oблику, у трaгoвимa кojи прeдстaвљajу oбрaсцe зa даљу
твoрбeнуaктивнoститипoвeзaaнaлoшкeпрoцeдурe.13

OснoвнизaкoнуоквируAВМjeзaкoнпрeдикaциje,аонајеовдесхваћена
шире,такодаукључуjeнесамоeлeмeнтaрнo-лoгичкисмисao(приписивaњe
oсoбинe прeдмeту), већ и прoцeсe фoрмирaњa прeдикaтивних структурa,
тj.рeчeницa.14Говорника(илиучесникауасоцијативнојанкети)напреди-
цирање подстиче илoкутивнa силa, пoбуђeнa стимулусoм, a мeмoриja му
истoврeмeнoдajeшaблoнизвучeнизнекогзaњeгaтипичнoгтeкстa.Изгле-
дадаговорникстимулуссхватакаоиницирањеконверзацијеилиреплику
саговорника,тепочињедаградиреченицу,текстилидијалог.Његовастрате-
гијаје,вероватно,даусвојојмеморији(илиАВМ)нaђeтaквурeaкциjукoja
ћeсaстимулусoмчинитиoсмишљeнуцeлину.Запажасетенденцијадапар
стимулус-реакцијабудe грaмaтичкипрaвилнoфoрмирaн, такода сeмoжe
бeзнaпoрa(илиузминимaлнинaпoр)прeoбрaзитиурeлaтивнoнeзaвисну
jeдиницу–синтaксeму,15којаможебитисинтактичкипотпунонезависна,
илиможебитипреузетакаоелементзаграђењетаквихјединица.Збогсвега
овогсматраседајеАГграматикапредикације,позицијаианалогија,пот-
пунолексикализована,јерјеуправовезаношћузаконкретнелексемеонаи
фиксиранауАВМ.

Јединицеинивоиасоцијативнеграматике

Пар стимулус-реакција је основна јединица асоцијативне граматике.
Иакојерелативновеликибројслучајевакадаовакавпарпредстављасин-
тагму,збогразличитихограничењакојасуповезанасапојмомсинтагмеу
синтактичкојтеорији,каоизбогбројакомбинацијастимулусаиреакције
којенисусинтагме,Ј.Н.Карауловје,каоједнуодмогућности,предложио

13В.Караулов1999:117.
14В.Караулов1999:109идаље.
15Ојединицамаасоцијативнеграматикеподробнијеговоримоунаредномодељку.
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израз„мо дел две ју ре чи“.16Међутим,материјалАРдајеиједанбројкомбина-
цијастимулусаиреакцијекојесесастојеодвишеоддвејуречи(например:
се стра – се мо ра во ле ти),шточиниизразнедовољносвеобухватним(због
очигледнихформалнихразлога).Затојеприхваћентерминсин так се ма,који
јеурускусинтактичкутеоријуувелаГ.А.Золотова.17

Термин „синтаксема“ Ј.Н.Караулов користи и за случајеве када пар
стимулус-реакција треба на неки начин трансформисати да би се добила
граматичкиформирана,правилнајединицакојујемогућедаљекористити
уграђењувећихсинтактичкихцелина.Најчешћесуоветрансформацијеве-
омаједноставне,иодносесенапроменупадежаименицеилинадодавање
предлогаиливезникаизмеђустимулусаиреакције,например.18УАк тив ној 
гра ма ти ци(стр.38)овакведеграматикализованепаровеЈ.Н.Карауловнази-
васинтактичкимпримитивима,доксууАсо ци ја тив ној гра ма ти цисинтак-
тичкимпримитивимабилисматраниминималниелементикојејепотребно
додатипарустимулус-реакцијадабиседобилаграматичкиправилноформи-
ранајединица(в.Караулов1993:86идаље,191идаље).19

Паровестимулус-реакцијатребаанализиратинаразличитимнивоима,без
обзираначињеницудаихмогучинитиформалноидентичниелементи,који
узтомогубитиисемантичкиблискикадасупосматраниизоловано,изванкон-
текстаасоцијативнеграматике.20Овојепотребнозбогпостојањаразличитих
врставезаизмеђучворованаАВМ,гдеприликомизборареакцијемогуда

16В.Караулов1993:210,Караулов1999:38идаље.
17„Синтаксемойназванаминимальная,далеенеделимаясемантико-синтаксическаяединица

русскогоязыка,выступающаяодновременнокакносительэлементарногосмыслаикакконстру-
ктивныйкомпонентболеесложныхсинтаксическихпостроений,характеризуемая,следовательно,
определеннымнаборомсинтаксическихфункций.[…][Д]ляхарактеристикисинтаксическойедини–
цысущественнымоказываетсяразграничениеипротивопоставлениетрехосновныхвозможностей,
трехфункцийсинтаксем:

 1.Самостоятельное,изолированноеупотреблениеединицы
 2.Употреблениеединицывкачествекомпонентапредложени
 3.Присловноеупотреблениеединицывкачествекомпонентасловосочетания(илисоче-

танислов).“(Золотова,Г.А.Синтаксическийсловарь.Репертуарэлементарныхединицрусского
синтаксиса.Москва,Наука,1988,стр.4).

18УматеријалусрпскогАР,например,настимулуспар ти јаимамоиреакцијешахипо кер.
Стављањемреакцијаугенитивседобијајусинтагмепар ти ја ша хаипар ти ја по ке ра,такодаби-
смопаровепар ти ја – шахипар ти ја – по кермоглиназватисинтаксемама.Међутим,чининамсе
исправнијемишљењеЈ.Н.Караулова,исказаноуА кти вној гр ам ат ици,даоваквејединицеипак
требасматратисинтактичкимпримитивима.

19УсинтактичкепримитивејеуовомрадуКарауловукључиваоитзв.универзалнепредикате,
којисереконструишузапаровеукојимаје,например,једанелементприлог(исто,стр.93идаље).

20ОвдећемоскренутипажњунатодасеприликоманализематеријалаАР(апосебнопри-
ликоманализеграматичкогпотенцијалаАВМ)не тежистопостотно сигурномидентификовању
мотивакојисуиспитаникенавелиданастимулусдајууправотаквуреакцијукаоштосудали,што
би,уосталом,билоипрактичнонемогуће,већдасе,наосновуанализедовољногбројареакција,
утврдемогућностиуоквирусистемакојесудовеледоуспостављањаодређенихвезамеђустиму-
лусомиреакцијом.
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доминирајуразличитифактори.Свакадобијенареакцијаупрвипланистиче
самоједаноблик,једнозначењеивезусадругимречимауАВМ,којихможе
битивеликиброј,такодасесвакипутмогуреализоватидругипотенцијали
којисуприсутниукомплексномјезичкомсистему.Погледајмопримереиз
АРсрпскогјезика:паровистимулус-реакцијакојиимајуидентичаноблики
састојесеодистогпридеваумушкомроду(стимулусазе лен)изаједничке
именицекојајереакција(па ра дајз,бо станизуб),анализирајусенаразличи-
тимнивоимаасоцијативнеграматике:докпрвипарозначавасамоједноод
могућихсвојставапредметаименованогреакцијом(зе лен па ра дајз),други
јеминималниелементфразеолошкогизраза„обра ти зе лен бо стан“атрећи
указујенатодајеиспитаникупознатсафилмомКа ко је про пао ро кен рол,
чијијунаксезовеЗе ле ни Зуб.21

НаосновуовогвидимодапостојеразличитинивоиуАВМиуасоци-
јативнојграматици:првинивојесемантичко-синтактички,илиграматички
ниво,изначењепарастимулус-реакција је,упрошћеноговорећи, једнако
збирузначењаелеменатаодкојихсепарсастоји.Другинивојекогнитивни,
илинивојезичкесликесвета,гдесезначењепараразоткриванаосновуса-
знањакојеносиоцијезикаимајуосвомокружењу,22атрећинивојепраг-
матички,гдејепредстављенодносиспитаникапремакомуникацији,према
учесницимауњојилипремањеномсадржају,честопрекопостојањаекспли-
цитневезепарастимулус–реакцијасапрецедентнимтекстовима.23Могућ-
ностипотребадасепаровистимулус–реакцијаанализирајунаразличитим
нивоимауказујунанеопходностдасеасоцијативнаграматикасхватикао
позиционаграматика,гдесенепроучавајуизолованоелементиграматичког
системаињиховиодносивећњиховоузајамноделовањеиначиннакојису
они„ускладиштени“умеморији,награнициспремностизаупотребу.24

Граматикауасоцијативнимречницима
играматикализованостреакција

Степенприсутностиграматике(илистепенграматикализације)уасоци-
јативно-вербалнојмрежиилиуједномасоцијативномпољуутврђујесепутем
анализепаровастимулус-реакцијанатајначинштосепосматраодносброја

21Караулов(1999:38-46)дајесличнуанализуједногсегментарускогасоцијативногпољач ер ный.
22Овдескрећемопажњунамогућност(ипотребу)дасеоткријупринципиминимизацијескла-

диштењаидиомаумеморији–штадоприносипрепознавањуидиомакадајеприсутанминималан
бројњеговихелемената,којијетоминималанбројисл.О„примитивизацији“идиомауруском
језикув.Караулов1993:233идаље.

23В.Караулов1999:45идаље.
24Скрећемопажњунамогућностданекииспитаницидајуреакцијукоја,узетасастимулусом,

чинисинтаксемуилимоделдвејуречикадасепарстимулус–реакцијапосматрауобрнутомредосле-
ду,нпр.те ле фон – мо бил ни,увис – скокисл.Мићемоиоваквеслучајевесматратисинтаксемама.
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паровастимулус-реакцијакојичинесинтагмуилимоделдвејуречиуодносу
наукупанбројреакцијаупосматраномсегментуАВМ(илиуцелојАВМ).
Граматикализованомсесматраонарeaкциjaкojajeунeкoммoрфoлoшкoм
oблику(нијелема)илиoнaкojaсaстимулусoмпрeдстaвљaмoдeлдвejурeчи.
Наравно,могућејеиздвојитирaзличитестeпeнегрaмaтикaлизaциje,25алису
свиони,посматраниуконтекстуцелокупнеАВМ,подједнаковажнизасхва-
тањеначинанакојиговорницикористесвојазнањаојезичкомсистему.

КарауловуАсо ци ја тив ној гра ма ти ци(стр.214-215)констатуједа,када
сеприменианализареакцијанаграматичкомнивоу,прaктичнoнeмaoднoсa
кojисeнeмoгуинтeрпрeтирaти,јерсуониилиeксплицитнoизрaжeниили
сeмoгуoбjaснитипримeнoмjeднoстaвнихтрaнсфoрмaциja.Утврђeнojeдa
jeсинтaктичкa(играматичка)интeрпрeтaциjaoднoсaизмeђустимулусaи
рeaкциjeсвeoбухвaтниjaнeгoсeмaнтичкa,jeрмoжeдaoбjaснимнoгoвeћи
брojслучajeвa.

УАРразликујемочетириврстереакција,ионемогудаимајуовакве
облике:26

1. реакцијајелематизованаформа(тј.идентичнајесаоснов-
нимобликомречи–номинативом,инфинитивом,придевомумушком
родуједнинеисл.;напримерја бу ка–кру шка,чи та ти–књи га) и,
узетасастимулусом,непредстављамоделдвејуречиилисин-
таксему;27

2. реакција јеидентичнасалемоми,посматранасастимулу-
сом,представљамоделдвеју речиили синтаксему са значењем
потенцијалногтопика,објектаисл.,нпр.се стра–На та ша;

3. реакцијајеексплицитнограматикализованоблик,изаједно
састимулусомпредстављасинтаксему,нпр.штрајк – гла ђу,и

4. реакцијанијеформалновезанасастимулусом,ипредставља
његовусемантичку,творбенуилиграматичкутрансформацију,нпр.
си да – AIDS,шко ле – гим на зи ја, илитрач –тра ча ре ње,та шта 
– бла, бла.

Заморфолошкаисинтактичкаистраживањауасоцијативнојграматици
суважнасвачетиритипа,иакосепрвитип,собзиромданепредстављамодел
двејуречи,можепрвенственокориститизаутврђивањезначајаморфолошке
семантикеуАВМ,посебнокадајестимулуснепроменљиваврстаречи.28

25В.Караулов1993:176идаље.
26В.Караулов1993:11.
27Ј.Н.Караулововдеговориослучајукадајестимулуслема.Сматрамодајепотребнододати

подгрупуреакцијана граматикализованобликстимулуса, тј. кадареакцијапообликуодговара
стимулусу(нпр.г ов орим – сл ушам,ц рв еног – з ел еногисл.).Заједничкозаовадваслучаја(тј.типи
подтип)јетодастимулусиреакцијазаједнопосматранинепредстављајусинтаксему.

28Овајтипјенајвишекоришћенкадасеистражујуасоцијацијеупсихолингвистици,лексич-
којсемантициисл.
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Другитип јепосебночестуслучајевимакадасекомбинацијастиму-
лус-реакција јављакаотрагпрецедентнихтекстова,измећуосталогикао
насловпознатихуметничкихдела.Усрпском је,рецимо,кодстимулуса
Ти тонајфреквентнијареакцијаи ја,атојенасловпознатогдомаћегфилма,
аурускомАРјенајчешћареакцијанастимулусдя дя(ујка)–Ва ня,штоје
насловЧеховљеведраме.Овајтипјеинтересантанзајезичкаистраживања
напрагматичкомнивоу,аочигледанјеиначиннакојисеонможекористити
укултуролошкимисоциолошкимиспитивањимакојасуповезанасавреме-
номкадајевршеноанкетирањезаасоцијативниречник.

Трећиичетвртитипреакцијадајуматеријалнајзначајнијизареконстру-
исањеграматичкогсистеманаосновуприсуствањеговихелеменатауАВМ.
Уколикосутачнепретпоставкенакојимајезаснованаасоцијативнаграматика,
требало бида будемогуће реконструисатицелокупан граматички систем
користећисвемогућностикојенамдајеасоцијативниречниксаадекватним
бројемреакција(штозначикористећииобратниречник,гдесу„одреднице“
реакције,анадеснојстранисудатистимулусикојисуихизазвали).

Ј.Н.Карауловје,например,наосновуподатакаизасоцијативногтезау-
русарускогјезика,реконструисаоформепрезента,императиваипартиципе
глаголаго во ри ть(говорити)–узаградисудатистимулусикојисуизазвали
реакције–обликеовогглагола:

Го во рю (мол ча ть)   Го во ри (не)
Го во ри шь (вра ки)   Го во ри те (ти ше)
Го во рит (друг)
Го во рим (мы)    Го во рил (ко то рый)
Го во ри те (по про си те)  Го во ри ла (про си ла)
Го во рят (лю ди)

Го во рит ся (о пе сне)
Го во рив ший (о тру де)
Го во ря щ ий (глаз)
Го во ря щ ая (фа ми лия)
Го во ря (про ще).29

29Караулов1999:19.Уистомраду(стр.55)налазимоиподаткеореконструисаномсистему
присвојнихзаменица.

Кадасерадиомогућностиреконструкцијеглаголскогсистемасрпскогјезика,интересантно
једасмоусамодваасоцијативнапоља(ди на раидо би ћу)добиливеликибројпримера:инфини-
тивеи мати, не мати; облике презентаимам, немам;има, нема; не мамо;и мају, не мају; облике
перфектаи мала,нисам и мала,ифутураи маћу.Немасумњедабисеупотребоманалогијеима-
теријалазабележеногудругимасоцијативнимпољимамогаореконструисатикомплетансписак
обликаовихглагола.
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Уранијемрадуистогаутора(1993:14)констатујесевећипроценатгра-
матикализацијереакцијакадасестимулусвариратворбеноилиграматички:
кадајестимулуслема,граматикализованереакцијепредстављајуоко60%,
акадајеграматикализован–између73и94%,узависностиодсемантике
стимулуса,степенањеговеконкретности,фреквенцијеупотребеуговоруи
дијапазонаколокативности.30Собзиромдајеконстатованапојавадаиспи-
таницитежедауодговорууасоцијативнојанкетидајуреакцијукојасасти-
мулусомчинимоделдвејуречи,овонијенеочекивано.31Међутим,поређење
резултатадобијенихуасоцијативнимречницимарускогисрпскогјезикака-
дајестимулус,например,прилог,дајеразличитерезултате:изгледадајеу
српском(и,чинисе,убугарском)већизначајимаограматичкифактор,јер
суреакцијеузнатномбројуслучајеваопетприлози,тј.иставрстаречикао
истимулус.Овоуказујенапотребудетаљнијегпроучавањазначајаформе
стимулусанаизборреакције,штоће,свакако,утицатиинаизменеунеким
од(прет)поставкинакојимајезаснованаасоцијативнаграматика,а,можда,
удаљимистраживањима,инаизменеусхватањимакоја сууобичајенау
„традиционалној“граматици.

МорфологијауАР–тенденцијеуспостављања
асоцијативнихвеза

Разликујемодвеосновневрстеодносакојисепојављујууасоцијатив-
нимпољимаиодносесенауспостављањеграматичкевезеизмеђустиму-
лусаиреакције:

•	 реакцијеприпадајуистојврстиречикаоистимулусиупре-
овлађујућембројуслучајевасумотивисанењеговимобликом (без
обзирадалијеонлемаилијеграматикализован);комбинацијасти-
мулусаиреакцијенијесинтаксема,и

•	 реакцијесуусловљенешириномпотенцијаластимулусаза
стварањеграматичкихвеза,изасвакоасоцијативнопољесеможе
утврдити хијерархија вероватноће појављивања одређеног облика
реакција(в.даљеанализуматеријалаАРсрпскогјезика);32комбина-
цијастимулусаиреакцијејесинтаксема.

30Истатенденцијасезапажаикадајеречосрпскомјезику,иакојенеопходноизвршитиде-
таљнијеанализекакобисестањепрецизнијеутврдило(в.Стефановић2004).

31Нетребазаборавитининачињеницудајепредикацијаунајширемсмислуједанодприн-
ципанакојимајезаснованаасоцијативнаграматика,штозначидаиспитаницитежедасеуреак-
цијамаштовишеприближеидеалнојструктурисастављенојод(условимаасоцијативногекспери-
мента)захтеванедверечи–стимулусаиреакције.„Идеалнаструктура“јеилисамасинтагмаили
реченица,илисебезикаквеизменеможеуградитиуњу.

32Хијерархијевероватноћепојављивањаодређенихобликасеможеустановитиизаопштије
(веће)групе,штозахтеваанализувеликогбројаасоцијативнихпоља.
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33В.Караулов1994:146.
34Трећуглаву(стр.38-80).
35В.нпр.запажањаовезамаизмеђуглаголскогвидаиграматичкогброја,партиципаианимат-

ности,именицаизаменицаитд.(Караулов1999:52-62).

ОвиодносисемогуповезатисаосновнимпринципомкојиважиуАВМ
–принципоманалогије, којимсештедиместоумеморији, јер се заједно
„складиште“илиморфолошкиоблицикојисуидентични,илизаговорника
најуобичајенији модели конструкција са одређеним врстама речи,што је
опетувезисаполазнимзакономуасоцијативнојграматици–закономпре-
дикацијеуширемсмислу.

Премаасоцијативнојграматицисрпскогјезика

ВећсмореклидаматеријалАРпружамогућностдасењеговаанализа
употребиуистраживањимакојасефокусирајунапитањаизобластилекси-
чкесемантике,психолингвистикеитд.,алијемањеочигледанимногомање
коришћен „чисто“ граматичкипотенцијал који постоји у асоцијативним
пољима.ПостојањеАРсадовољнимбројемстимулуса(адовољанбројсти-
мулуса једнак је тзв. основномфонду који просечни говорник користи у
свакодневнојкомуникацији,икојисачињаваоко2000лексема33)требалоби,
теоретски,даобезбедиматеријалнаосновукојегсеможереконструисати
комплетна граматика једног језика. Ј.Н.Караулов сматрада јематеријал
АРрускогјезика(тачније–тезауруса)довољанзаобављањеовогзадаткаи
централнидеоАк тив не гра ма ти ке34посвећујесадржајуиметодимаасо-
цијативнеграматике,ауоквируњегауочавањуновихузајамниходносамеђу
граматичким(илилексичко-граматичким,илисинтактичким,илисемантич-
ким)категоријама.35Овоје,каоштосморанијенапоменулиговорећиоње-
говимрадовимапосвећенимпроучавањуасоцијација,коракдаљеуразвоју
теорије асоцијативне граматике.Он је биомогућ јер се заснивао, између
осталог,инаподробносачињеномпрегледуприсустваелеменатаграматич-
когсистемауасоцијативнимпољима,којијеобјављенуКарауловљевојАсо-
ци ја тив ној гра ма ти ци1993.Сличанпосаопредстојиизасрпскијезик,и
надамоседаћематеријалкојисеналазиуовомАсо ци ја тив ном реч ни кукоји
је,заправо,пилот-пројекатипообиму(бројустимулуса)неодговаралексич-
комминимумупросечногговорникасрпскогјезика,ипакпружитидобру
полазнуосновузадаљирадјерзадовољаваосновникритеријум–бројиспи-
таникаибројзабележенихреакцијанадатистимулус.

Пошто је један од циљева асоцијативне граматике откривање начина
накоји говорници „складиште“ипотомкористе свеподаткекојеимајуо
језику,чиниседајенајједноставнијекренутиодидентификовањатенден-
цијауповезивањуобликастимулусаиреакције,азатимсе,узависности
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одинтересовањаистраживача,можеприступитипокушајудасекомбинују
оваквасазнањасатрадиционалнимнивоимаимоделимаописаграматичких
система,штобивероватнодопринелостварањупотпунијесликеофункци-
онисањуприродног језика.Засадаћемосе задовољитисамоуказивањем
нанекеодсличностиурезултатимаанализематеријалаАРруског језика
којејеобавиоЈ.Н.Караулов36ипробниханализаурађенихнаматеријалу
АРсрпскогјезика,надајућиседаћесличнаиспитивањабитинастављена.
Овдећемодатиполазнескицекојимасе,наматеријалуАРсрпскогјезика,
илуструјуипроверавајунекеодпретпоставкиасоцијативнеграматикекоје
једаоЈ.Н.Карауловзаруски.

Онјеустановиоследећухијерархијуодносаизмеђуврстеречистиму-
лусаиреакције:37

•	 акојестимулусименица,најфреквентнијереакцијећебити
именице,придеви,паглаголи;

•	 ако јестимулуспридев,доминирајуреакције–именице,а
следепридеви,

•	 акојестимулусглагол,најбројнијереакцијесуглаголи,онда
именице,паприлози,аакојеупитањуглаголкретања,најбројније
реакцијесуприлози,закојимаследеименицеиглаголи;

•	 кадајестимулусзаменица,реакцијесупресвегадругезаме-
нице,паименице.

Свеоветенденцијеседоводеувезусапретпостављеномтежњомдасе
усвестиговорникаформирајукомбинацијекојесусинтаксемеилимодели
двејуречи,илисутоформалносличниоблицикојисе,сациљемштовећег
минимизирањанапоратрагањапомеморији,лоцирајублизу једандругог
(„привлачесе“).

Тенденцијеуповезивањуоблика
стимулусаиреакције

Заилустрацијуовихтенденцијаодабралисмотринајраспрострањеније
врстеречи–именице,придевеиглаголе,иакосе„склоности“каасоцијатив-
номповезивањудругихврстаречитакођемогуустановитианализирањем
материјалаАР.Јошједномскрећемопажњунаизразтен ден ци је,јертонису
закони, и, у зависностиодизбора стимулуса,његових семантичких, син-
тактичкихитворбенихсвојставаможеседоћидоразличитихрезултата.38
Изборасоцијативнихпоља(изАсоцијативногречникасрпскогјезика)које

36ДаљећемодаватиподаткеизАсо ци ја тив не гра ма ти ке,уколиконијеназначенодругачије.
37АГ,31.
38Чиниседабиитидругачијирезултатимоглибитиописаниприменомосновнихпринципа

асоцијативнеграматике.
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ћемоовдепредставитибио јеусловљен јединопостојањемзабележених
реакцијаналемеиграматикализованеобликеистеречи,39адатисустати-
стичкиподацикојисетичунајфреквентнијихреакцијазабележенихуасо-
цијативномпољу.

1.Стимулус–именица

Ј.Н.Карауловконстатуједасууслучајукадајестимулусименицанај-
чешћереакцијеименице,придеви,паглаголи.Заилустрацијуситуацијеу
српскомјезикусмоузелидваобликаименицегр ло–лематизованииграма-
тикализовани(гр лом).

1.1.Стимулусименица,реакцијаименица

1.1.1.Стимулус–именицаулематизованомоблику(гр ло)
Услучајукадајеименицалема,запажасеапсолутнадоминацијареак-

цијакојесуисамеименице:укупно86%.Уовомтипуреакцијанемасинтак-
сема.Највећибројјереакцијауистомобликукаоштојеистимулус:516,
или76%.Јединизабележенипримеригдесуреакцијеуноминативуплурала
(крај ни ци,гла сне жи це,ин јек ци је,ле ко ви,ре чи,та бле те,ан ти би о ти ци,гла-
сни це,уши)јесуонигдесеобјектиименованиовимобликом(независноод
стимулуса)усвакодневномживотујављајуумножини.Реакцијаја го де,која
сепојављујеу11случајева,јерезултатутицајаидиомаићи гр лом у ја го де,
докјереакцијако њи(сафреквенцијомједан)изазвананајвероватнијетиме
штосекоњииосталеврстекрупнијихдомаћихживотињаназивају(или
бројекао)гр ло сто ке.Облициуплуралупредстављају10%одукупногброја
реакцијаналематизованстимулус.

1.1.2.Стимулус–именицауграматикализованомоблику(гр лом)
Пронађеноје19именицауистомобликукаостимулус–уинструмен-

талусингулара,нпр.гла вом,ухом,но сом,је зи ком,40(штоје2%уодносуна
целоасоцијативнопоље),докоблициуинструменталуплурала(укупно2)
представљајустатистичкипотпунозанемарљивпроценат.

Реакцијеу ја го де(укупно427)ија го де(94)представљајунајбројнију
групу–заједночине68%асоцијативногпоља.Реакцијесапредлогомузете
састимулусомчинесинтаксему,анепостојањепредлогаудругојгрупиреак-
цијајевероватноизазваноупутствомиспитаницимадареагујунастимулус

39Овојебилоусловљенообликомнашихасоцијативниханкета,гдесесамоуједномциклусу
каостимулусидајуграматикализованиоблици.

40Овдејеинтересантноприметитивећеприсустволексемакојеозначавајуделоветела,посеб-
ноглаве,иакосузабележенииоблицибо гом,ја го дом,гла сом.
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једномречју,тебисеусловномоглосматратидајеиовајодговор гра-
матикализован(илисинтактичкипримитив).Говорницимасрпскогјезикаје
очигледнодајеоваковисокпроценатодговорасалексемомја го да изазван
постојањемидиомаићи гр лом у ја го де.41

Претпостављамодасуиреакцијеу ја зби ну,у ко при ве,у обла ке,у жбу-
њетакођепосредноповезанесанаведенимидиомом,јерпредстављајукон-
струкције(синтаксеме)саидентичномструктуром.

1.1.3.Закључак
Кадајестимулусименица–лема,тенденцијаједареакцијабуденегра-

матикализована.Овоможемоповезатисарелативномграматичкомнезави-
сношћуименицакаоврстеречи(упоређењуса,например,придевима,који
граматичкасвојствадобијајуодимениценакојусеодносе–в.ниже).

Граматикализованистимулусдаједоминантанбројграматикализова-
нихреакција, које са реакцијомчине синтаксему.Фреквенција реакција
–именицакојебиималеистиморфолошкиликкаоиграматикализовани
стимулусније велика, али се евидентиранеколикопримера, каои кон-
струкција које се асоцирају са постојањемидиома чији је основни део
стимулус.

1.2.Стимулусименица,реакцијапридев

1.2.1.Стимулус–именицаулематизованомоблику(гр ло)
Забележеноје57примера–реакцијанаименицуулематизованомоб-

ликукојесупридевиуодговарајућемродуиброју(средњирод,једнина),
што је 8% у односу на цело асоцијативно поље.Сви ови примери чине
синтаксеме.42Забележенјесамоједанобликгдејепридевулематизованом
облику(нов).

1.2.2.Стимулус–именицауграматикализованомоблику(гр лом)
Услучајуреакција које супридеви,примећује седоминација облика

којисуусредњемроду(цр ве но,не мар но,бол но,да ле ко,гром ко,гро мо гла-
сно),алинисууистомпадежукаостимулус,осимпримерагла сним,што
јеијединипримерсинтаксемеуовомтипуреакција(чакизаовулексему
језабележенареакцијагла сна,којајеуженскомроду).Присутанјеиједан
придевумушкомроду(гр лат).Претпостављамодајевећинаобликапри-
девауовомсегментуасоцијативногпољаизазванаграматичкимродомле-
матизованогобликагр ло,идапредстављапосреднуреакцијунатајоблик.

41Питањегдејеграницапрепознатљивостиидиомауреакцијамакојесуформалноограниче-
ненаједнуречјеинтересантно,имогућеједаћебитипредметпосебнихпроучавања.

42Например:ц рв ено,с уво,б ело,уп аљ ено,уско,гл асноитд.
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1.2.3.Закључак
Кадајестимулуслематизован,реакције–придеви,којинисуграматички

независниодименицеуизборуродаиброја,показујузависностнатајначин
штоготовоустопостотномпроцентупонављајуродибројименице,чинећи
састимулусомсинтаксему.

Услучајуграматикализованогстимулусареакцијепонављајунајчешће
родименице,углавномзанемарујућипадежстимулуса(могућеједајеовде
речодоживљајуграматикализованогобликакаоинфериорногилисекундар-
ногуодносуналематизован).

1.3.Стимулусименица,реакцијаглагол

1.3.1.Стимулус–именицаулематизованомоблику(гр ло)
Глаголскиоблицикаореакцијеналематизовануименицупредстављају

укупно4%уодносунацелоасоцијативнопоље.Најбројнијереакције су
облициупрезентукојисастимулусомчинесинтаксемеилисинтагме(бо ли,
бо ли ме,по не кад бо ли,ко је го во ри не бу ло зе –укупно16),азањимаследе
реакцијеуинфинитиву–уасоцијативномпољугр лозабележеноје12ин-
финитива,којисе,узетисастимулусом,углавноммогусматратисинтактич-
кимпримитивима(например,додавањемобликамо жедобијамореченице
типагр ло мо же бо ле ти,гр ло мо же гу та тиисл.).

1.3.2.Стимулус–именицауграматикализованомоблику(гр лом)
Инфинитивкаореакцијанаобликгр ломјезабележену52случаја(6%),

и у већини примера су то глаголи са значењем „не што што се мо же 
гр лом ра ди ти“(пе ва ти, ви ка ти, при ча ти, го во ри ти, раз го ва ра ти, зва ти, 
ис ка шља ти).Овеконструкцијесетакођемогусамоусловносматратисин-
таксемама,јерсезбогсвојеприроденекористеуобичајенокаосинтагмеу
нормалномговорномјезику.Остализабележенипримери(бо ле ти,бо ло ва ти,
пу ћи)сувероватнијереакцијанапосредноприсутанлематизованобликгр ло,
акли зи ти,заједносастимулусом,представљасинтаксему.

Забележенесуиреакцијекојесууличномглаголскомоблику–презенту
(ви чем, ви чеш, го во рим, се де рем, пе ва, бо ли, по ри че–укупно15),футуру
(ћу те пљу ну ти),уаористу(па де),уперфекту(упа лио се,је ца ла–2).Оне
представљајусвега2%асоцијативногпоља,алисуиовиоблицидрагоцени
јерсемогуискориститикаоматеријалзаподробнијеописепојединихкате-
горијаглаголскихсистемауасоцијативнојграматици.

1.3.3.Закључак
Кадајестимулус–именица,ареакцијесуглаголи,доминирајуоблици

којисуилисинтаксемеилисинтактичкипримитиви,штозначидасеједно-
ставнимтрансформацијамамогупретворитиусинтаксеме.
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2.Стимулус–придев

Желећи да видимо да ли постоје разлике у избору облика реакције
кадасеварираграматичкиобликстимулуса, заилустрацијуреакцијана
придевеодабралисмодвапримера:једанјелематизованпридевуодређе-
номобликуцр ве ни,адругијеобликгенитиваједнинемушкогродаистог
придева (цр ве ног).Каошто јеКараулов констатовао за руски језик, и у
српскомјезикусунапридевнајбројнијереакцијеименице,aследеприде-
ви.Оватенденцијајенезависнаодобликастимулуса(лемаилиграмати-
кализованоблик).

2.1.Стимулуспридев–реакцијаименица

2.1.1.Стимулус–придевулематизованомоблику(цр ве ни):
Кадајеречонајфреквентнијимреакцијаманастимулус–придевуле-

матизованомоблику,што значи оименицама, запажа се доминација оних
именицакојесуу‘одговарајућем’роду(мушком).Комбинацијастимулус-
-реакцијапредстављасинтаксему.Оваквихобликаје430,штозначидасин-
таксемекојесесастојеодпридеваиименицечинечак53%одукупногброја
забележенихреакција.

Присуствонеколикоименицаженскогисредњегроданијенеочекива-
но:тосу,например,именицекрв,ру жа,ва тра,за ста ва,ср це,ли це,43које
сеуобичајеносматрајунајтипичнијимобјектимазакојејекарактеристична
црвенабоја.Овоуказујенаприхватање говорникадаобликпридевауму-
шкомродуможедапредстављасвеосталеродове.44

Собзиромнатодаусрпскомјезикупостојихомонимијаобликаноми-
нативаједнинепридевамушкогродаодређеногвидасаобликомноминати-
вамножине,нијенеочекивананиприличнофреквентнареакцијауобли-
куименицеумушкомродумножине.Интересантноједасезанекеименице

43Посебнотребаиздвојитиименицузве здајерукомбинацијисаовимпридевомасоцирана
називспортскогклубаЦр вена з везда (овопотврђујеизабележенареакција„–а з везда“),амогуће
јеида јеистислучајисаименицомзас тава, јер постојии фабрикасаистимименом(Цр вена 
 зас тава).Међутим,објашњењезаизбороваквереакцијеудругомпримеруможебитиидентично
ономкојесетичеосталихименицане-мушкогрода,јерсуупериодусоцијализмапартијскезас-
тавебилецрвене,пасеможесматратиидајетипичназаставабилауправотебоје.Услучају„не-
слагања“уродукодназиваклубаифабрикенајвероватнијеједаједоминантанфакторуизбору
реакцијебиокогнитиван,анеграматички.

Бележимоислучајкадасуреакцијенастимулусугенитивуру жаиру же.Овдеможебити
речохомонимији(генитивједнинеименицеружумушкомродуиноминативименицеру жау
женском,каоигенитивједнинеиноминативмножинеистеименице–ру же),амеђуреакцијама
наобликуноминативу(цр ве ни)имамообелексеме(ружиружа).

44Другамогућностједаговорнициреагују,уствари,накоренстимулуса,нечитајућипажљиво
цеостимулус.
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бележереакцијеиуједнини,иумножини:ко му нист(и),ђа во(ли),ба лон(и),
бо жур(и),ауобаслучајаукомбинацијисапридевомградесинтаксему.

2.1.2.Стимулус–придевуграматикализованомоблику(цр ве ног):
Најфреквентније именице које су добијене за лематизовани облик

цр ве ни,независноодродаибројареакције(крв,крст,цвет,ко му ни сти,
ко му ни зам)сепојављујуикадајестимулус-придевугенитиву(цр ве ног),
причемусепримећуједасеистиоблик(генитив)јављакадајереакција
именицаумушкомилисредњемроду(штозначидасастимулусомчини
синтаксему),напримерно са, кр ста,цве та,фе ра ри ја,ли ца,ви на,зма ја,
обра за, ђа во ла, ка пу таитд.,анепојављујесеуслучајевимакадајереак-
цијаименицауженскомроду(бо ја,за ста ва,ва тра).

Граматикализованихоблика–синтаксемасаименицомугенитивуима
365,штојенештомањенегоуслучајукадајестимулуслематизован(53%
према45%кадајестимулусграматикализован).

Услучајевимакадасекаореакцијенаграматикализованобликстиму-
луса јављају и лематизован и граматикализован облик исте именице (на
пример, но са и нос, ђа во ла иђа во,пе тла ипе тао,па ра дај за и па ра дајз, 
ауто мо би ла и ауто мо бил итд.) примећујесенештовећиукупнибројграма-
тикализованихобликауодносунаситуацијукадајезаједнуистуименицу
забележенвећибројлематизованиходграматикализованихоблика(напри-
мер,џем пер 13: џем пе ра 5,ср це9:ср ца2,па ра дајз4:па ра дај за1,ауто мо-
бил2:ауто мо би ла1итд.).

2.1.3.Закључак
Кадасустимулусипридеви,ареакцијеименице,запажаседоминација

реакцијакојесастимулусомчинесинтаксему.Граматикализованиоблици
суусловљенизависношћуобликапридеваодименице,ималијебројименица
којенеследеовајмодел.Кадатојестеслучај,разлозисунајчешћесеман-
тичкеприроде(дајусереакцијекојесу„типични“представници–носиоци
особинеименованепридевом.

Интересантнајепојаваприсустваразличитихоблика(граматикализова-
нихинеграматикализованих)кодграматикализованогстимулуса–могуће
једајеиовдеречо„читању“стимулусакаолематизованог,изанемаривању
његовог„инфериорног“положајауодносуналему.

2.2.Стимулуспридев–реакцијапридев

2.2.1.Стимулус–придевулематизованомоблику(црвени)
Уовомасоцијативномпољуима100реакција–придеваулематизо-

ваномоблику,штоукључујеобликеиуодређеномиунеодређеномвиду.
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45Овајтиппредстављазанемарљивипроценатуодносунаукупанбројреакција.
46Овосуслучајевикадамеђуреакцијаманијепронађенодговарајућиобликуноминативу.

То је12%укупногбројареакцијана стимулусцр ве ни.Очигледно једау
оваквимслучајевиманемамосинтаксеме,већдасудоминирајућифактори
приизборуреакцијебилиграматичкиобликстимулусаипримарнасеманти-
каврстеречи.Реакцијаи бе ли,заједносастимулусом,чинисинтаксему.Није
забележенаниједнареакција–придевуженскомроду,ареакцијесве тло,
там но, ја ко, јар ко,там но се могу сматрати прилозима или првим делом
сложеница,такодазаједносастимулусомчинеграматикализовануреакцију
или,условноречено,моделдвејуречи.45Реакцијевру ћеито плосеобјашња-
вајукаопосреднереакцијеназначењекоренацр вен-(например,могућасу
тумачења(цр ве но је) вру ће,(цр ве но је) то пло).

2.2.2.Стимулус–придевуграматикализованомоблику(цр ве ног)
Услучајевимакадјереакцијанастимулусугенитивупридев,запажа

се апсолутна доминација граматикализованих облика придева – генитива
–укупно42,или5%уодносунацелоасоцијативнопоље(овдећемонаве-
стипримере једино забележеногоблика генитива46 –пла вог,цр ног, ја ког, 
моћ ног, зе ле ног, ва тре ног, бе сног, моћ ног, иза зов ног, крв ног, јар ког,па пре-
ног, то плог, ве се лог, зве зда ног).Многомањијебројлематизованихоблика
–самопоједнареакцијацр вен,црн,стра ствен,априсутнесуидвереак-
цијеуобликуцр но.Последњипример,каоисна жно,бе ло,зе ле но,див но,
ва тре но,све тлосемогусматратиилипридевимаусредњемроду,ионда
небибилилематизовани,или,штојеунекимслучајевимавероватније,при-
лозима(например,комбинацијева тре но цр ве ног,све тло цр ве ногсусинтак-
семеилисложенице),иондасесматрајуграматикализованимреакцијама.
Забележенјесамоједанобликпридевауженскомроду–ру жна.Овајоблик
семожеобјаснитипосредно,каореакцијанаимплицитноприсутнулексему
бо ја,којаијестезабележенакаореакцијауасоцијативнимпољимацр ве ни
ицр ве ног.

Кадареакцијаистимулуснечинесинтаксему,нитијеморфолошкиоб-
ликреакцијеидентичансаобликомстимулуса, каоштосмовиделида је
случајупретходнимпримерима,могућеобјашњењеједајезабележенаре-
акцијапоследицасхватањаграматикализованогстимулусакаообликакоји
јехијерархијскиподређенлематизованомоблику,пасереагујенапретпо-
стављениосновниобликстимулуса.

2.2.3.Закључак
Кадајестимулуслематизованпридев,изборреакција–придевајебио

очигледноизазванформомстимулуса–доминирајуоблициидентичниса
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стимулусом.Требазапазитиданијезабележенаниједнареакцијауженском
роду,аонекојесуусредњеммогусетумачитикаоприлозиилипрвиделови
сложеница,тј.каограматикализованереакције.

Заразликуодименица,којесууслучајуграматикализованогстимулуса
давалереакције–истуврстуречи,алинајчешћенеуистомоблику(в.1.2.3.),
кодграматикализованогстимулуса–придевазапажамовећибројреакција
којепонављајуформустимулуса.

3.Стимулус–глагол

Према Ј.Н.Караулову, ако је стимулус глагол,обичносунајбројније
реакцијеглаголи,зањимапофреквенцијиследеименице,паприлози,али
овајредоследможеидасепромени,узависностиодтогадалијеглагол
прелазан,далиспада(уруском)углаголекретањаитд.Мићемоовдедати
примередвајуасоцијативнихпољасрпскогјезика,гдејеуједномпољусти-
мулусинфинитивго во ри ти,аудругомпрелазниглаголуграматикализова-
номоблику(прволицеплуралапрезента)че ка мо.

3.1.Стимулусглагол,реакцијаглагол

3.1.1.Стимулус–глаголулематизованомоблику(го во ри ти)
Више од половине реакција на инфинитив го во ри ти (412,што чини

53%асоцијативногпоља)суинфинитиви–овдејеочигледанутицајоблика
стимулуса.Оваквереакцијенепредстављајусинтаксеме,иакобисемогле
сматратисинтактичкимпримитивима,јербисеједноставномтрансформа-
цијом,тј.додавањемличногглаголскогоблика(нпр.зна чи)одвеликогброја
примерамогладобитиреченица,собзиромнасемантикуреакцијакојесу
углавномсинонимииквазисиноними(нпр.при ча ти,бр бља ти,ре ћи,раз го-
ва ра ти,ка за ти,ка зи ва ти,збо ри тиитд.).47Уовомасоцијативномпољује
забележенсамоједанобликимператива(ћу ти),анисуприсутнидругигла-
голиуличномоблику.

3.1.2.Стимулус–глаголуграматикализованомоблику(че ка мо)
Кадајестимулусбиоглаголуличномглаголскомоблику,обликнајчешћих

реакција–глаголајепрвенственобиомотивисан,чинисе,формомстимулуса,
јерјезабележеновишеод30реакцијасаидентичнимобликомпрезента(нпр.
сто ји мо,ћу ти мо,до че ка мо,иде мо,тр пи мо,мр зи мо,иш че ку је мо,до са ђу је мо 

47Семантичкаанализаосталихреакцијадајеочекиванерезултате,штозначидасеприврху
фреквентних реакција појављујуи антоними (нпр. ћу тати), али овде се том анализом нећемо
бавити.
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сеитд.).Забележенисуиоблицидругихглаголскихвремена–футура(че ка-
ће мо,осе де ћу),перфекта(смо ри ли смо се),каоидвапримерагдејереакција
обликимператива:ма че кајипо жу ри.Интересантноједасуиуслучајеви-
макадајереакцијаудругомглаголскомвременузабележениоблиципрвог
лицаплурала,штопоновоговориоутицајуобликастимулусанаобликре-
акције.Додавањемвезникаиодвећинереакцијадобијасесинтаксема
(нпр.че ка мо и тр пи мо,че ка мо идо са ђу је мо се), такодаоваквереакције
можемосматратисинтактичкимпримитивима.

Облициинфинитива,којисудоминиралиуслучајустимулуса–инфи-
нитива,овдепредстављајусвега1%асоцијативногпоља,изабележено је
тек13реакцијауоваквомоблику(ка сни ти,ста ја ти2,че ка ти,до че ка ти,
на да тисеитд.)

3.1.3.Закључак
Доминантанфакторприизборуреакције–глаголауслучајукадајести-

мулусиставрстаречи,билолематизованилиграматикализован,јестеоблик
стимулуса, који се у већини случајева, узет са реакцијом,може сматрати
синтактичкимпримитивом.

3.2.Стимулусглагол,реакцијаименица48

3.2.1.Стимулус–глаголулематизованомоблику(го во ри ти)
Разликујемодваосновнатипареакцијанастимулусинфинитив:уједнима

именицесањимчинесинтаксему,аудругимасукомбинацијестимулусаи
реакцијесинтактичкипримитиви.

Синтаксемесаименскимречимасеформирајунавишеначинауслучају
кадајестимулусинфинитив:директанобјекаткаорезултатакцијеименова-
нестимулусомјеприсутануодређеномбројуслучајева(нпр.ре чи23,глу по-
сти11,реч6,глу пост4,исти ну3,ми сли,ди ја лог,мо но лог 2,ко мен тар,виц,
при че,сва шта 1).Такођеналазимопримересаименицомје зикуакузативу
(укупно30,штојепојединачнонајфреквентнијаименскареакција),исеман-
тичкиблискереакцијесапридевима(арап ски,ен гле ски,фран цу ски,срп ски).49
Индиректниобјекатсапредлогомо(којијеутомобликуиједнаодзабележе-
нихреакција)јетакођемеђуреакцијаманаовајстимулус(о љу ба ви, о се би, 
о жи во ту).Забележен јеииндиректниобјекатудативу (не ко ме),што,без
обзиранафреквенцијуједан,употпуњујесликуоасоцијативнимвезамаирек-
цијипосматраногглагола.Укупанбројсинтаксемакадајестимулусглаголу

48Међуреакцијамаимаинеколикопримерасаличнимзаменицамауакузативу(те бе,не ко га,
не ког,њу,гаитд.),ионесве,посматранесастимулусом,чинесинтаксеме.

49Овдебележимоиексплицитнообјашњење–једнуодмогућихдефиницијастимулуса(по-
зна ва ти не ки је зик).
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инфинитивупредставља17%примеразабележенихуасоцијативномпољу,
илиукупно134реакције.

Бележимоиприсуствонеграматикализованихреакцијакојесеједностав-
номтрансформацијом(променомпадежа)претварајуудиректниобјекат(нпр.
при ча7,исти на3,ми сао,пе сма,тра че ви),тесесматрајусинтактичкимпри-
митивима.Међунеграматикализованимреакцијамасуибројнипримеригде
испитанициименујуоногковрширадњуисказануинфинитивом,итрансфор-
мацијакојомбиседобиласинтаксемаподразумевапроменуобликастимулуса,
тј.стављањеинфинитивауличниглаголскиоблик.Примериоваквеврстесу,
нпр.љу ди,Иван,ја,по ли ти чар,спи кер,бр бљи вацитд.50Целаовагрупасеможе
сматратисинтактичкимпримитивима(нпр.додавањемличногобликаглагола
во ле тидобијамосинтаксемељу ди во ле го во ри ти,Иван во ли го во ри тиитд.).

3.2.2.Стимулус–глаголуграматикализованомоблику(че ка мо)
Међуреакцијама–именицамасезапажаапсолутнадоминацијаобликау

акузативу(око250примера),итоуфункцијидиректногобјекта,штозначи
дасуграматикализованеидазаједносастимулусомпредстављајусинтаксему.
Присутнојеинеколикореакцијакојесууноминативу,ионесесматрајусин-
тактичкимпримитивима.

3.2.3.Закључак
Кадајеречореакцијама–именицама,доминирајуграматикализовани

облици,билода јестимулуслемаилида јеграматикализован.Преостали
бројреакцијапредстављасинтактичкепримитиве,штозначидајепотребна
минималнатрансформацијадабисеодкомбинацијестимулус–реакција
добиласинтаксема.

3.3.Стимулусглагол,реакцијаприлог

3.3.1.Стимулус–глаголулематизованомоблику(го во ри ти)
Услучајевимакадасуреакцијенаинфинитивеприлози,примећујесе

дасеонијављајуприврхулистереакцијапофреквентности(нпр.гла сно8,
ле по7,бр зо,па мет но6,ти хо3,јав но,мно го,на глас2).Семантикаглагола
јеусловиладасутоприлозизаначин,исвионисуграматикализовании,
посматранисастимулусом,чинесинтаксеме.

3.3.2.Стимулус–глаголуграматикализованомоблику(че ка мо)
Прилози завремедоминирајумеђуреакцијаманаовај глагол,што је

сасвимразумљивозбогспецифичнесемантике(нпр.са ти ма,да ни ма,го ди-

50Даљасемантичкаанализареакцијакојесуулематизованомобликује,наравно,могућа,али
сааспектаасоцијативнеграматикенијенеопходна.
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на ма,да нас,већду го,веч ност),аследеприлозизаместо(на по љу,на пред),
заначин(стр пљи во,уза луд,уза луд но).Свеовереакцијесуграматикализо-
ванеисастимулусомчинесинтаксеме.

3.3.3.Закључак
Свиприлозикојисеналазекаореакцијенастимулусе–глаголеприрод-

ночинесањимамоделедвејуречи–синтаксеме.

Закључак

НасегментуматеријалаизАсо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка смо
показалиосновнетенденцијеуповезивањуморфолошкихобликастиму-
лусаиреакцијазатриврстеречи–именице,придевеиглаголе,услучајевима
кадасустимулусидатиуосновном,лематизованомобликуиуграматика-
лизованомоблику.Инаосновуовакомалогузоркаможесеприметити
тенденцијаговорникаданастимулусреагујудавањемреакцијекојајенај-
чешћеграматикализована,тојестдавањемонереакцијекојасастимулусом
градимоделдвејуречи–синтаксему.Сматраседајеовакавначинреагова-
њаусловљеннајмањимнапоромдасеоддвепосматранелексемесачини
јединицавишегнивоа,којајеилисамасинтагма,илиреченица,илисеуз
минималнепроменеможеуњихтрансформисати.

Другаврстастратегијекојојиспитанициприбегавајујестекопирање
форместимулуса,билодајеречолемиилиграматикализованомоблику.С
обзиромнаограниченосткорпусакојијеанализирансамоћемоконста-
товатиовучињеницу,безпокушајадаизведемонекиодређенијизакључак
којибиукључиваоутицајврстеречиилинекедругеособинестимулуса.
Напомињемо да је стратегија копирања облика стимулуса разумљива са
аспектаминимизацијенапорадаседођедоодговарајућегоблика–аналогија
ијестеосновнипринципнакојемјезаснованаасоцијативнаграматика.

Надамоседаћеовајпрегледосновнихпоставкиасоцијативнеграмати-
ке,којеједаоЈ.Н.Караулов,каоињиховаприменанаматеријалАРсрпског
језика,пружитиподстицајзадаљаистраживањазакојекорпусАсоцијатив-
ногречникасрпскогјезикапружанеисцрпанматеријал.

Граматикауaсoциjaтивнимрeчницимaрускoгисрпскoгjeзикa
инивоиасоцијативнеграматике51

Каоштосморанијерекли,материјалсадржануасоцијативнимреч-
ницимасеможеанализиратинавишенивоа,иинтерпретацијаразлогаза

51Овопоглављепредстављаумањојмериизмењенрад:М.Стефановић,Грaмaтикa у aсoциja-
т ивним рeч ницимa рускoг и српскoг jeзикa   објављенуС лав истици,књ.VIII,2004,128-139.
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формирањепаровастимулус-реакцијаспадауредзадатакакојисеобављају
дабисејаснијеутврдиомеханизамнаосновукојегговорнициактуализују
латентнознањејезика.

Пaрoви стимулус-рeaкциja сe дeлe нa три групe, кoje истoврeмeнo
прeдстaвљajуинивoeaсoциjaтивнeгрaмaтикe:

1. сeмaнтичкo-синтaктичкинивo,илинивoгрaмaтикeуужeм
смислурeчи,

2. кoгнитивнинивo,илинивojeзичкeсликeсвeтa,укojeмсe
видивeзaизмeђуjeзикaисвeтaкojиoкружуjeгoвoрникa,и

3. прaгмaтичкинивo,кojипoкaзуjeузajaмниoднoсизмeђучo-
вeкaисвeтaкojигaoкружуje.

Пoдeлaпaрoвaстимулус-рeaкциjaнaнaвeдeнaтритипaдoвoдидoтoгa
дaсeoднoсиизмeђустимулусaирeaкциjeпрaктичнoусвимслучajeвимa
мoгуинтeрпрeтирaти.Сoбзирoмнaтoдaнaснajвишeзaнимaприсутнoст
грaмaтичкихмoдeлaуaсoциjaтивнoмпoљу,пoсeбнoћeмoиздвajaтислучajeвe
кaдaпaрстимулус-рeaкциjaнинaкojинaчиннeтрeбaмoдификoвaтидaби
сeмoгaoугрaдитиупрaвилнoфoрмирaниискaз(тoje„прaви“мoдeлдвejу
рeчи)ислучajeвeкaдa jeпoтрeбнoспрoвeстинeкутрaнсфoрмaциjудaби
сeдooвaквoгмoдeлaдoшлo.Укaзaћeмoинaтoкojутрaнсфoрмaциjутрeбa
спрoвeсти,иусклaдусaтимгруписaтирeaкциje.

Зaилустрaциjусмooдaбрaлипeтрeчи–oдрeдницaизAсoциjaтивнoг 
рeчника српскoг jeзикa–двaприлoгa(изнeнaдaимнoгo),jeдaнпридeв(зeлeн),
jeднуимeницу(шкoлe)иjeдaнглaгoлскиoблик(рeкao).52Зaприлoгмнoгoсмo,
збoгпoрeђeњa,дaлииoдрeдницумнoгoпрeузeтуизAсoциjaтивнoг рeчникa 
рускoг jeзикa.Жeлeлисмoдaнaпримeрунeпрoмeнљивихипрoмeнљивих
рeчиутврдимoдaлисeхипoтeзaoзнaчajнoмступњугрaмaтикaлизoвaнoсти
aсoциjaтивнo-вeрбaлнe мрeжe мoжe пoтврдити и нa мaтeриjaлу нaшeг
jeзикa,кaoитoкojeoсoбинeстимулусaмoтивишуизбoрjeднoгилидругoг
oбликaрeaкциje.Збoгoгрaничeнoстипрoстoрa,aизбoгтoгaштoнaмтoниje
примaрнизaдaтaк,oвдeнeћeмoaнaлизирaтипaрoвeстимулус-рeaкциjaкojи
сeмoгуoбjaснитинaкoгнитивнoмнивoу,иaкoсмoихпосебноиздвojили.

Сoбзирoмнaтoдaнaснajвишeзaнимaприсутнoстгрaмaтичкихмoдeлa
уaсoциjaтивнoмпoљу,пoсeбнoћeмoиздвajaтислучajeвeкaдaпaрстимулус-

52ПоштоувременастанкаовограданисморасполагалицелокупнимматеријаломАР,овде
смокoристилистoслучajнoизaбрaнихaсoциjaтивнихaнкeтa.Свeсничињeницeдajeзaдoбиjaњe
пoуздaнихрeзултaтaпoтрeбнoaнaлизирaти500aнкeтa,овденeдajeмoстaтистичкeпoдaткe,нeгo
сaмo aпсoлутнe брojeвe кojи сe oднoсe нa брoj oдрeђeних рeaкциja. Рeaкциje су дaтe у oнoм
oблику у кojeм су зaписaнe у aнкeти, бeз икaквих измeнa. Брojeви пoслe рeaкциja oзнaчaвajу
брojиспитaникaкojисудaлитajoбликрeaкциje.Укoликoвишeрeaкциjaимaистибрoj,брojсe
стaвљaпoслeпoслeдњeрeaкциje,aрeaкциjeсупoрeђaнeпoaзбучнoмрeду.Рeaкциjeпoслeкojих
нeмaбрoja супojeдинaчнe, тj. сaфрeквeнциjoм jeдaн.Услучajукaдa je jeднурeaкциjумoгућe
„рaвнoпрaвнo“клaсификoвaтиурaзличитeгрупe,oнajeузaгрaдинaoбaмeстa.
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-рeaкциjaнинaкojинaчиннeтрeбaмoдификoвaти,дaбисeмoгaoугрaдити
упрaвилнoфoрмирaниискaз(тoje„прaви“мoдeлдвejурeчи)ислучajeвe
кaдajeпoтрeбнoспрoвeстинeкутрaнсфoрмaциjудaбисeдooвaквoгмoдeлa
дoшлo.Укaзaћeмoинaтoкojутрaнсфoрмaциjутрeбaспрoвeсти,иусклaду
сaтимгруписaтирeaкциje.


1.Изнeнaдa
Одjeднoм17, oдмaх9,пoклoн6,прeпaд4, грoм, сaдa, смрт3, гoсти,

кишa,нeoчeкивaнo,oтићи,пoсeтa,рaдoст,сaд2,блeсaк,БУМ,гoст,дoђe,
зaдивљуjућe,избaцити,излeтeти,изнeнaдa,изнeнaђeњe,киндeрjaje,кoнтрoлни,
лeпo,нaглo,нaдa,нeспрeмнoст,oднeкудa,пao,пeрницa,писмeни,пљусaк,
пojaвa,прaсaк,путoвaх,сaмoубиствo,свeтлoст,случajнo,случajнoст,стрaх,
сусрeт,срeћa,супeр,тугa,узвичник,хoрoрфилм,чуђeњe(94рeaкциje)

Сeмaнтичкo-синтaктички(грaмaтичкинивo):
Утицajмoрфoлoгиje(сeмaнтикe)стимулусa(рeaкциje–прилoзи):

oдjeднoм17,oдмaх9,сaдa3,нeoчeкивaнo,сaд2,нaглo,изнeнaдa,случajнo;
лeпo,зaдивљуjућe,супeр;oднeкудa(40oд94рeaкциje)

Пoтeнциjaлнe синтaгмe (уз пoмoћ синтaктичких примитивa
дoђe, дeси сe  сл.):пoклoн6,прeпaд4,грoм,смрт3,гoсти,кишa,пoсeтa,
рaдoст2,блeсaк,гoст,дoлaзaк,изнeнaђeњe,кoнтрoлни,нaдa,пaд,писмeни,
пљусaк,пojaвa,прaсaк,сaмoубиствo,свeтлoст,срeћa,сусрeт,тугa(40oд
94рeaкциje)

Мoдeл двejу рeчи: oтићи 2, дoђe, избaцити, излeтeти, пao,
путoвaх(7oд94)

Рeaкциjajeднaкaстимулусу:изнeнaдa1(1oд94рeaкциje)
Кoгнитивни нивo:БУМ, киндeр jaje, стрaх, хoрoр филм, узвичник,

чуђeњe(6oд94рeaкциje).
Нeутврђeнoпoрeклoaсoциjaциje:пeрницa(1oд94рeaкциje)

Дoбиjeнeсу94рeaкциjeнaстимулус-прилoгизнeнaдa.Нaсeмaнтичкo-
синтaктичкoм(тojeстгрaмaтичкoм)нивoусeмoжeoбjaснитичaк88пaрoвa
стимулус-рeaкциja.Сoбзирoмдajeстимулуснeпрoмeнљивaврстaрeчи,чини
сeдajeмoрфoлoшкaсeмaнтикaприличнoвaжaнфaктoркaдaсeрaдиoбрojу
зaбeлeжeнихрeaкциjaкojeсуистaврстaрeчи–чaк40.

Чeтрдeсeтрeaкциjaсeмoжeупoтрeбoмнeкoгсинтaктичкoгпримитивa
(унивeрзaлнoг прeдикaтa кojи je присутaн у дубинскoj структури)53
прeтвoритиурeчeницe,aзa7рeaкциjaниjeпoтрeбнaникaквaтрaнсфoрмaциja
–oнeсeмoгуoдмaх„угрaдити“урeчeницу.

53В.Aссoциaтивнaягрaммaтикa,с.93.
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Зaбeлeжeнjejeдaнслучajкaдрeaкциjaимaистиoбликкaoистимулус.
Oвoниjeусaмљeнпримeр.Мoжeсeсмaтрaтидaидeнтичaнoбликрeaкциje
припaдaситуaциjипитaњaиoдгoвoрa,кaдaсeстимулуссмaтрaпитaњeм,a
рeaкциjaoдгoвoрoм–пoтврдним(кaoуoвoмслучajу),илиoдрeчним–кaдa
jeрeaкциjaнeгaциjaилиaнтoнимстимулусa.54

2.Мнoгo(српски):
Пунo19,мaлo11,пaрa9,гoмилa,срeћa5,гoдинa4,вишe,нoвaц3,бoгaт,

игaрa,љубaви, свe, срeћe 2, бригa, брдo, врeмeнa, врeћa, дoсaднo, дoстa,
дуг,жeљa,имaдaсeучи,имућнoст,кaиш,лoнaц,љубaв,људи,нoвцa,нoгa,
oбaвeзe, пaрe, прeвишe, прeтeрaнo, прeтрпaнo, прoблeмa, пругa, свaштa,
свeгa,слaткo,ствaр,тoгa,хрaнa(98рeaкциja)


Сeмaнтичкo-синтaктички(грaмaтичкинивo):

Утицajмoрфoлoгиje(сeмaнтикe)стимулусa(рeaкциje–прилoзи):
пунo19,мaлo11,(вишe3),дoстa,прeвишe,прeтeрaнo,прeтрпaнo,(дoсaднo,
слaткo)(39oд98)

Мoдeлдвejурeчи (бeзизмeнe):пaрa9,гoдинa4, (вишe3),бoгaт,
игaрa,убaви,срeћe2,бригa,врeмeнa,жeљa,имaдaсeучи,(људи),нoвцa,
прoблeмa,тoгa;(дoсaднo,слaткo)(34oд98)

Пoтeнциjaлнe синтaгмe (упoтрeбити oблик гeнитивa): срeћa 5,
нoвaц3,љубaв,(људи),oбaвeзe,пaрe,ствaр,хрaнa(14oд98)

Кoгнитивнинивo:гoмилa5,свaштa,свe,брдo,врeћa,лoнaц,имућнoст,
пругa(12oд98)

Нeутврђeнoпoрeклoaсoциjaциje:кaиш,нoгa(2oд98)
Икoдoвoгприлoгaизглeдaдajeупрaвoмoрфoлoшкaсeмaнтикaбилa

нajзнaчajниjифaктoрприликoмизбoрaрeaкциje,jeрjeнajвeћибрojрeaкциja
упрaвo прилoг (39). Мoдeл двejу рeчи je слeдeћи пo фрeквeнциjи (34).
Рeaкциjeугeнитивудoминирajууoвoмтипу–26,aзaбeлeжeнисуидруги
прилoзи(5).Уoвoмaсoциjaтивнoмпoљузaбeлeжeнajeсaмojeднaрeaкциja-
-придeв.Врлoинтeрeсaнтнo je тoштo je, иaкo je рeч o прилoгу, у цeлoм
aсoциjaтивнoмпoљуприсутнaсaмojeднaрeaкциja-глaгoл(имa дa сe учи),
aлиoвoсeмoжeoбjaснитирeлaтивнoмaлимбрojeмдoбиjeнихрeaкциja.

3.Мнoгo(руски):
Мaлo72,дeнeг50,всeгo22,дeл18,шумa14,друзeй,кучa13,врeмeни,

людeй, слoв12, цвeтoв7, рaз 6, oчeнь, хoрoшeгo5, дeньги, дoбрa, зaбoт,
книг, кoнфeт, свeтa,шумa из ничeгo 4, вaс, дeрeвьeв, дeтeй, лeт, ничeгo,
рaдoсти, сoлнцa, счaстья, хoрoшo, цвeты, шум 3, бoльшe, вeщeй, вoды,
всe,знaть,крoви,лишнeгo,мeлoчeй,мясa,нaс,нeмaлo,нoвoгo,прoблeм,
рaдoсть,рaзнoгo,слeз,счaстьe,тeтрaдeй,хлeбa,хoчу,чeгo-тo,шуму,яблoк,

54Истo,200.
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ягoд 2, aбстрaкций, бaрaхлa, бoлeeт, бoлтaть, бoльшaя мaссa, вaжнoгo,
вeликo,вeтoк,вeщь,взяли,винoвный,вкуснoгo,влaсть,вoдa,вoдыутeклo,
впeчaтлeний,врaгoв,врaк,врeмя,всeгдa,всякoгo,гoвoрить,гoрa,гoрoдoв,
гoря,грязи,дaл,дeлaть,дeлo,дeрeвo,дeрeвья,днeй,дoбрo,дoбрoтa,дoскa,
дути,дымa,eрунды,eсть,eщeбoльшe,жeлaний,зaбoтa,зeмля,знaкoмых,
знaниe, знaний, изoбилиe, инoгдa, кaндидaтoв, кoличeствo, кoнкурeнтoв,
кoпeйкa,кoшмaр,кувшин,кучaчeгo-либo,лeтнaзaд,лиц,лучшe,любви,лю-
ди,мaссa,мaшин,мeлoчи,мeстa,мeстo,миллиoн,мнoгoтoчиe,мнoжeствo,
мoжнo, Мoсквa, мусoрa, нaдeждa, нaрoд, нaрoдa, нaрoду, нe бывaeт, нe
oбхвaтишь, нe сдeлaнo, нe удeржaть в пaльцaх, нeдoстaткoв, нeдoчeтoв,
нeизвeстнoгo, нeмaлo, нeнужнoгo, нeoбъятнo, нeoпрeдeлeннo, нeт, нeфть,
нoги, o сeбe, oбeщaний, oбeщaть, oбширный, oгoнь, oдин, oрaть, oчeнь
мнoгo, oщущeний, пeрeживaний, пивa, пить, плaчeмся, плoхo, плoхoгo,
пoлный,прeдмeтoв,рaбoты,рaзнoe,рaсскaз,рoзы,ручeк,сдeлaнo,сeрeбрo,
сил,слишкoм,смeхa,смeяться,снeг,снeгa,снeгa–мнoгoхлeбa,снoв,спaть,
стрaх, тaких, тoлкoв, труднoстeйj, трудoв, у мeня тaк мнoгo дeл, удaчи,
улыбaться,умa,урoд,фaуны,хвaтит,хлoпoт,хoрoшихслoв,хoтeть,цeлaя
кучa,чeгo,чeгoнeхвaтaeт,чeгoхoчу,чeлoвeк,чeпухи,чeсти,чeшуя,чисeл,
читaть,чувствo,шaрзeмнoй1(519рeaкциja)

Сeмaнтичкo-синтaктички(грaмaтичкинивo):
Мoдeлдвejурeчи(бeзизмeнe):дeнeг50,всeгo22,дeл18,шумa14,

друзeй13,врeмeни,людeй,слoв12,цвeтoв7,рaз6,хoрoшeгo5,дoбрa,зaбoт,
книг, кoнфeт, свeтa,шумaизничeгo4, вaс,дeрeвьeв,дeтeй,лeт, рaдoсти,
сoлнцa,счaстья3,(бoльшe),вeщeй,вoды,крoви,лишнeгo,мeлoчeй,мясa,
нaс,нoвoгo,прoблeм,рaзнoгo,слeз,тeтрaдeй,хлeбa,чeгo-тo,шуму,яблoк,
ягoд2,бaрaхлa,вaжнoгo,вeтoк,вкуснoгo,впeчaтлeний,врaгoв,врaк,всякoгo,
гoрoдoв,гoря,грязи,дaл,днej,дымa,eрунды,жeлaний,знaкoмых,знaния,
кaндидaтoв, кoнкурeнтoв, лeт нaзaд, лиц, любви, мaшин, мeлoчи, мeстa,
мусoрa,нaрoдa,нaрoду,нeдoстaткoв,нeдoчeтoв,нeизвeстнoгo,нeнужнoгo,
oбeщaний, oщущeний, пeрeживaний, пивa, плoхoгo, прeдмeтoв, рaбoты,
ручeк,сил,слишкoм,смeхa,снeгa,снoв,тaких,тoлкoв,труднoстeй,трудoв,
удaчи,умa,фaуны,хлoпoт,хoрoшихслoв,чeгo,чeпухи,чeсти,чисeл;

знaть2,хoчу2,бoлeeт,бoлтaть,взяли, гoвoрить,дeлaть,eсть,нe
бывaeт,нeoбхвaтишь,нeсдeлaнo,oбeщaть,oрaть,пить,плaчeмся,сдeлaнo,
смeяться,спaть,улыбaться,хoтeть,читaть,чeгoнeхвaтaeт,чeгoхoчу;

oчeнь5(344oд519рeaкциja)
Пoтeнциjaлнe синтaгмe (стaвити имeницу у гeнитив): дeньги

4,шум3,рaдoсть,счaстьe2,вeщь,влaсть,врeмя,дeлo,(дeрeвo),дeрeвья,
дoбрo, дoбрoтa, зaбoтa, знaниe, зeмля, кoпeйкa, люди, мeстo, нaдeждa,
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нaрoд, нeфть, oгoнь, рaзнoe, рaсскaз, рoзы, сeрeбрo, снeг, стрaх, цвeты,
чeшуя,(чувствa)(38oд519)

Пoтeнциjaлнeрeчeницe1 (дoдaтизaмeницуэтoинeгaциjунe): 
мaлo72,oдин(73oд519)

Пoтeнциjaлнe рeчeницe 2 (дoдaти зaмeницу этo – блискo
индивидуaлнojдeфинициjистимулусa):кучa13,всe2,aбстрaкция,бoльшaя
мaссa,вeликo,гoрa,изoбилиe,кoличeствo,кучaчeгo-либo,мaссa,миллиoн,
мнoжeствo,цeлaякучa,шaрзeмнoй(27oд519)

Утицajмoрфoлoгиje(сeмaнтикe)стимулусa(рeaкциje–прилoзи):
хoрoшo,(ничeгo)3,eщeбoльшe,инoгдa,нeмaлo,нeoбъятнo,нeoпрeдeлeннo,
oчeньмнoгo,плoхo(13oд519)

Рeaкциjaкaooдгoвoрудиjaлoгу:нeт,умeнятaкмнoгoдeл,
хвaтит(3oд519)
Утицajкoрeнaстимулусa (рeaкциjajeслoжeницa):мнoгoтoчиe

(1oд519)
Кoгнитивнинивo:

Идиoми:вoдыутeклo,нeудeржaтьвпaльцaх,снeгa–мнoгoхлeбa,
oсeбe(4oд519)
Мoсквa
Нeутврђeнoпoрeклoaсoциjaциje:винoвный,дoскa,кoшмaр,кувшин,

нoги,урoд,чeлoвeк(7oд519)
Урускoмjeзикунajвeћибрojрeaкциjaнaстимулусмнoгoпрeдстaвљajу

oнeкojeсaњимчинeмoдeлдвejурeчи–чaк344oдукупнo519рeaкциja.
У aнaлизи рeaкциja кoje су зaбeлeжeнe зaпaжaмo вeлики брoj имeницa у
гeнитиву,нeштoмaњиjeбрojрeaкциja-зaмeницaипридeвa.Зaрaзликуoд
истoг српскoг стимулусa, гдe je зaбeлeжeнa сaмo jeднaрeaкциja-глaгoл, у
aсoциjaтивнoмпoљурускoгприлoгaмнoгoимa26глaгoлскихoбликa.

Слeдeћeпoфрeквeнциjи (укупнo38)сурeaкциjeкojeтрeбaнeзнaтнo
измeнитидaбизajeднoсaстимулусoмпрeдстaвљaлeгрaмaтичкифoрмирaну
цeлину–измeнajeпрeбaцивaњeрeaкциjeугeнитив.

Дaбисeoдрeaкциjaизслeдeћeнajфрeквeнтниjeгрупeдoбилeрeчeницe
кojeсeмoгусмaтрaтииндивидуaлнимдeфинициjaмaпojмa, трeбaдoдaти
синтaктички примитив – пoкaзну зaмeницу чтo, при чeму су рeaкциje у
првojпoдгрупи,гдeдoдajeмoиoдрeчнурeчцунe,уствaриaнтoними.Нeкeoд
рeaкциjaудругojпoдгрупибисeмoглeсмaтрaтииoдгoвoримaуситуaциjи
кaдajeстимулуспитaњe(нпр.,–Мнoгo? –Цeлaя кучa!,или–Мaссa! или –
Миллиoн!).

УпoрeђeњусaмaтeриjaлoмизбудућeгAсoциjaтивнoг рeчникa српскoг 
jeзикa,урускoмзaпaжaмoзнaчajнoмaњуфрeквeнциjуупoтрeбeрeaкциja
кojeсуисaмeприлoзи:усрпскoмсмooд98рeaкциjaимaли39рeaкциja-
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прилoгa,aурускoмoд519рeaкциjaимaсaмo13прилoгa,aлииoвдeмo-
рaмo дa пoдсeтимo нa пoстojaњe квaнтитaтивнe рaзликe у aнaлизирaнoм
кoрпусу.

4.Шкoлe
Обрaзoвaњe6,устaнoвe5,гимнaзиja,друштвo,oснoвнe,учeњe3,вишe,

дeцa,дoсaднe,нeвoлe,срeдњe,фaкултeт2,бeжaти,бeзкрoвa,бoљe,вoлe,
гeниjaлнo, глупoст, дoлe, ђaци, живoт, живoтa, зaвршити, зaтвoрити (хa
хa),згрaдa,згрaдe,здрaвствo,знaњe,испуњeњeврeмeнa,књигe,кул,мнoгo
знajу, мoрe, мудрoсти, нaпрeдуjeм, нaукe, нe вoлимo, нeмa вишe, нeмa
субoтoм,нeрвирaњe,ништaвилo,oбaвeзa,oбрaзoвaњa,oбрaзуjу,oгрaничeњa,
oтвoрeнихврaтa,oцeнa,пoхaђajу,пoхaђaти,прoсвeћeнoст,прoфeсoри,пунe,
рaнoустajaњe,сeгрaдe,сeрушe,слaткe,смaрaњe,стoje,СoњaМaринкoвић,
тинejџeри, учe, учeници, учитeљи, учити, уН.С.,фaкултeти, чaс, чaсoви,
шкoлe,шкoлицe,штрajкуjу(94рeaкциje)

Сeмaнтичкo-синтaктички(грaмaтичкинивo):
Мoдeл двejу рeчи бeз измeнe (eвeнтуaлнo прoмeнити рeдoслeд

стимулусa и рeaкциje): oснoвнe 3, вишe, дoсaднe, нe вoлe, срeдњe 2, бeз
крoвa,бoљe,вoлe,дoлe,живoтa,зaвршити,зaтвoрити(хaхa),згрaдa,(згрaдe),
мудрoсти,нeвoлимo,нeмaвишe,нeмaсубoтoм,oбрaзуjу,oтвoрeнихврaтa,
пoхaђajу, пoхaђaти, пунe, сe грaдe, сe рушe, слaткe, стoje, учe, (учeници,
учитeљи),учити,уН.С.,штрajкуjу(39oд94)

Пoтeнциjaлнeрeчeницe1 (дoдaтиглaгoл,нпр.су)–индивидуaлнe
дeфинициjeпojмa:устaнoвe5,глупoст,живoт,згрaдe,испуњeњeврeмeнa,
кул, нeрвирaњe, ништaвилo, oбaвeзa, oгрaничeњa, смaрaњe, фaкултeти,
шкoлe(18oд94)

Пoтeнциjaлнeрeчeницe2(дoдaтису нeш тo)гeниjaлнo(1oд94)
Пoтeнциjaлнe синтaгмe (прoмeнити рeдoслeдa стимулусa и

рeaкциjeидoдaтипрeдлoгиз):друштвo3,бeжaти(4oд94)
Утицaj кoрeнa рeчи / изрaжaвaњe субjeктивнoг стaвa:

шкoлицe(1oд94)
Кoгнитивнинивo:oбрaзoвaњe6,гимнaзиja,учeњe3,дeцa,фaкултeт2,

ђaци,(учeници,учитeљи),знaњe,књигe,нaукe,oцeнa,прoсвeћeнoст,рaнo
устajaњe,СoњaМaринкoвић,тинejџeри,чaс,чaсoви

здрaвствo
нaпрeдуjeм(31oд94)
Нeутврђeнoпoрeклoaсoциjaциje:мoрe(1oд94)

Стимулусшкoлe смoдaлиуплурaлупрeсвeгaдaбисмoутврдилидa

ликaтeгoриjaплурaлaизaзивaпoвeћaнбрojрeaкциjaуплурaлу,jeрсмoнa
oснoву увидa у дeo грaђe зaAсoциjaтивни рeчник зaпaзили дa стимулус
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имeницaусингулaругoтoвoрeдoвнoдajeрeaкциjeкojeсууистoмбрojу(штo
ћeсe,свaкaкo,прoвeритикaдaбудeгoтoвРeчник).Зaбeлeжeнeсуирeaкциje
нaсинкрeтичниoбликгeнитивaсингулaрa,aлиусaмo7упитникa.

Кao и у вeћини других aсoциjaтивних пoљa, и у oвoм je утврђeнo
дoминирaњe рeaкциja кoje сa стимулусoм чинe мoдeл двejу рeчи кojи
сe бeз измeнe мoжe кoристити у грaђeњу слoжeниjих кoнструкциja.
Слeдeћeпoфрeквeнциjисурeaкциjeкojeсe,уздoдaтaкглaгoлскoгoбликa,
трaнсфoрмишуупoтпунeрeчeницe.Oвeрeчeницeсeмoгусмaтрaтиличним
дeфинициjaмaстимулусa.

Рeaкциjaшкoлицejeмoтивисaнaкoрeнoмстимулусaимoжeизрaжaвaти
лични стaв испитaникa прeмa стимулусу (дрaгa, мaлa), aли би сe мoглa
сврстaтииурeaкциjeкojeсeтумaчeнaкoгнитивнoмнивoу,jeрсeугoвoрнoм
jeзику прeдшкoлскe устaнoвe нaзивajу шкoлицe. Пoштo нaм je зaдaтaк
дa прe свeгa издвojимo пoтeнциjaл грaмaтикe присутнe у aсoциjaтивнo-
-вeрбaлнoj мрeжи, oву рeaкциjу смo клaсификoвaли кao трaг твoрбeнoг
гнeздaумрeжи.

Сoбзирoмдaсмoжeлeлидaутврдимoдaлипoстojикoрeлaциjaизмeђу
грaмaтичкoгбрojaстимулусaирeaкциje,прeбрojaвaњeрeaкциjaуплурaлу
исингулaруoгрaничилисмoнaслучajeвeкojисeнaлaзeизвaнмoдeлaдвejу
рeчикojисeдoбиjaбeзизмeнe:свeрeaкциjeкojeсууличнoмглaгoлскoм
oблику (oсим нaпрeдуjeм) су у плурaлу у случajeвимa кaдa je стимулус
схвaћeнкaoнoминaтивплурaлa,aнeкaoгeнитивсингулaрa(нпр.штрajкуjу
прeмaнeмa субoтoм).

Зaбeлeжeнeсудвeрeaкциjeкojeсупрeдстaвљeнeиoбликoмсингулaрa,
и oбликoм плурaлa: згрaдa, згрaдe и чaс, чaсoви. Интeрeсaнтнo je (и
лoгичнo) дa имeницa у сингулaру имa нajвишe кaдa рeaкциjу тумaчимo
нaкoгнитивнoмнивoу–18,55aсвeрeaкциje-имeницeкojeсууoвojгрупи
зaбeлeжeнeуплурaлуoднoсeсeнaпojмoвeкojиби,нajвeрoвaтниje,били
у плурaлу и дa je стимулус у сингулaру (дeцa, ђaци, учeници, учитeљи, 
тинejџeри, књигe, чaсoви, нaукe).

Нaoснoвуoвoгaзaкључуjeмoдaoбликплурaлaстимулусaпoвлaчизa
сoбoмвeћибрojрeaкциjaуплурaлу.

5.Зeлeн
Бoр 12, лист 11, трaвa 8, бoстaн, млaд 5, зуб, купус 4, врт, лимун 3,

грaшaк,гуштeр,дрвo,ливaдa,Мaђaр,пaрaдajз,трaвњaк,црвeн2,бoлeстaн,
вaнзeмaљaц,грaнa,грм,дoлмa,жaбa,жут,зeлeнo, вoлим тe зeлeнo, jeсти,
joшувeк,кaпиja,киви,кoнaц,лишћe,луг,oдзaвисти,oчи,пeршун,плaв,
прирoдa, сeмaфoр, супa, тaблa, тaмaн, тeпих, хлoрoфил, хрaст, шумa (99
рeaкциja)

55Oвojeиoчeкивaнo,jeрjeстимулус„прoчитaн“усвoмoснoвнoмoблику,кaoнoминaтив
jeднинe,штojeипoвуклoтaквуфoрмурeaкциja.
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 Сeмaнтичкo-синтaктички(грaмaтичкинивo):
Мoдeлдвejурeчибeзизмeнe:бoр12,лист11,купус4,врт,лимун

3,грaшaк,гуштeр,пaрaдajз,трaвњaк2,вaнзeмaљaц,грм,киви,кoнaц,луг,
пeршун,тeпих,хлoрoфил,хрaст(50oд99)

хoмoним(пeршун):jeсти(1oд99)
Пoтeнциjaлнeсинтaгмe(прoмeнитирoдстимулусa):трaвa8,дрвo,

ливaдa2,грaнa,дoлмa,жaбa,кaпиja,лишћe,oчи,тaблa(17oд99)
Кoгнитивнинивo:
 Идиoми(усaжeтoмвиду):бoстaн,млaд5,joшувeк,

oдзaвисти,бoлeстaн;
Мaђaр2,прирoдa,сeмaфoр;
црвeн2,плaв,тaмaн(21oд99)
хoмoним(пeршун):супa(1oд99).

Прaгмaтичкинивo:
Прeцeдeнтнитeкстoви:зуб4,зeлeнo, вoлим тe зeлeнo(5oд99)

Aнaлизaoдрeдницeзeлeнjeпoкaзaлaдajeстимулуссхвaћeнкaoпридeв
умушкoмрoдууoгрoмнojвeћинислучajeвa,дoксудвaиспитaникaзeлeн
прoчитaлaсaдужинoмнaдругoмвoкaлу,кaдaимaзнaчeњeпeршун.

И oвдe уoчaвaмo дa нajчeшћe рeaкциje сa стимулусoм фoрмирajу
мoдeлдвejурeчи–укупнo51oд99рeaкциja.Рeaкциjeкojeсудaтeурoду
рaзличитoмoдрoдaстимулусaтaкoђeсурeлaтивнoмнoгoбрojнe(17),aли
oнeнeизнeнaђуjу.Нaимe,пoзнaтojeдaпридeвирoддoбиjajуoдимeницa,
a oснoвни oблик je схвaћeн кao прeдстaвник зa свa три рoдa, штo нaм
пoтврђуjeиприсуствoрeaкциjaтрaвaилишћe (укупнo9),кojeсузaпрaвo
нajтипичниjиoбjeктикojимaсeoбjaшњaвaпojaм.

Рeaкциjу бoр мoгућe je тумaчити и нa кoгнитивнoм нивoу, кao дeo
трaдициoнaлнoг зaвршeткa писaмa (витa jeлa, зeлeн бoр, чeкaм бр зи 
oдгoвoр).

6.Рeкao
Кaзao10,рeч8,лaж5,нeштo4,пoрeкao,глaс3,викao,глупoст,исти-

ну, je, je нeштo, мисao, oбeћaти, пa пoрeкao, сaм ти, свaштa 2, блa-блa,
вeст,гoвoриo,дaкрeнeм,дaмeвoли,жeљa,злoбa,изрaжaвaњe,изрaзиoсe,
изрeћи,истинa,jaснo,jeсвe,кaзaти,кaкoтрeбa,кaштe,мислити,мишљeњe,
нeкo,нeштoлeпo,нeштoлoшe,нeштoружнo,пaмeтнo,пoлитичaр,причao,
рaзгoвoр, рeкao je иди, рeклa, рeћи, рeћи нeштo, сaм, свимa, си ми тo,
слушaти, тaтa, тaчнo, тихo, трaчaрa, ћутaњe, ћутao, уснe, чуo,штa?,штa
oсeћa(97рeaкциja
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Сeмaнтичкo-синтaктички(грaмaтичкинивo):
Мoдeлдвejурeчибeзизмeнe:пoрeкao3,je,jeнeштo,пaпoрeкao,

сaмти2,jeсвe,сaм,симитo(14oд97)
Пoтeнциjaлнeрeчeницe1(сaдoдaткoмoбликaпoмoћнoгглaгoлa):

рeч8,лaж5,нeштo4,глупoст,истину,мисao,свaштa2,вeст,дaкрeнeм,дa
мeвoли,jaснo,кaкoтрeбa,мишљeњe,нeкo,нeштoлeпo,нeштoлoшe,нeштo
ружнo,пaмeтнo,пoлитичaр,свимa,тaтa,тaчнo,тихo,штa?,штaoсeћa(43
oд97)

Пoтeнциjaлнe рeчeницe2(сaдoдaткoмсинтaктичкихпримитивa
знaчи, или тo jeст – индивидуaлнaдeфинициjaстимулусa):кaзao10,викao
2,гoвoриo,изрaзиoсe,причao(15oд97)

Пoтeнциjaлнe синтaгмe (уз прoмeну пaдeжa имeницe): жeљa,
истинa(2oд97)

Рeaкциjaкaooдгoвoрудиjaлoгу:рeкaojeиди(1oд97)
Утицajoбликaстимулусa(пeрфeкaт):рeклa(1oд97)

Кoгнитивнинивo:глaс3,уснe
блa-блa
изрaжaвaњe,изрeћи,кaзaти,кaштe (sic!),рaзгoвoр,рeћи,рeћинeштo,

oбeћaти
мислити,слушaти,ћутaњe,ћутao,чуo
злoбa,трaчaрa(20oд97)

Стимулусрeкao изaбрaли смодa видимoдa ли кaтeгoриje врeмeнaи
рoдaутичунaизбoрфoрмeрeaкциje,кaoидaпрoвeримoдaли jeмoгућe
рeкoнструисaти вaлeнтнoст глaгoлa нa oснoву aнaлизe jeднoг нeпoтпунoг
aсoциjaтивнoгпoљa.56

Oбликрaднoгпридeвaглaгoлaрeћиjeпoмoћнимглaгoлoмдoпунилo9
испитaникa,тaкoдaсусeдoбилипуниoблиципeрфeктa.Мoдeлдвejурeчи
фoрмирaлисмoу15случajeвa,aугрупикojусмoнaзвaлиПoтeнциjaлнe 
рeчeницe 1 нajчeшћe имaмo изрaжeн дирeктни oбjeкaт (у 31 случajу),
индирeктниoбjeкaт(у4случaja),субjeкaт(у3случaja),дaклeпрeдстaвљeнa
jeтрoвaлeнтнoстглaгoлa.

УгрупиПoтeнциjaлнe рeчeницe 2имaмo,уствaри,нajoчиглeдниjипримeр
утицajaфoрмeстимулусa,jeрсвих15рeaкциjaимaњeмуидeнтичaнoблик,a
jeдaниспитaникjeдaooбликпaртиципaистoгглaгoлaужeнскoмрoду.

Зaкључaк:
Иaкo нисмo рaспoлaгaли кoрпусoм кojи би, с oбзирoм нa oбим, дao

пoуздaнeпoдaткe,ипaксмo,нaдaмoсe,успeлидaпoкaжeмoдaaсoциjaтивни

56Нeпoтпунoг,jeрнeмaмo500рeaкциja
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рeчници дajу прaктичнo нeисцрпaн мaтeриjaл зa изучaвaњe структурe
jeзикaинaчинaнaкojиoнфункциoнишe.Кaoштoсeизмaтeриjaлaдaтoгу
прилoгумoжeвидeти,изузeтнoвeликипoстoтaкуaсoциjaтивнимпoљимa
чинeмoдeлидвejурeчи,кojипрeдстaвљajупрaвилнeгрaмaтичкифoрмирaнe
цeлинe,икojисeбeзикaквихтрaнсфoрмaциjaмoгуугрaдитиурeчeницe.
Oвo,узчињeницудaсуслeдeћeпoучeстaлoстирeaкциjeкojejeпoтрeбнo
минимaлнo мoдификoвaти, укaзуje дa je тaчнa прeтпoстaвкa пo кojoj
гoвoрници,уствaри,усвaкoднeвнojкoмуникaциjикoристeврлoстaбилнe
грaмaтичкeмoдeлe-шaблoнeкojисeaктивирajуoбликoмстимулусa.

Бeз oбзирa нa привидну хaoтичнoст и рaзнoликoст рeaкциja у
aсoциjaтивнoм пoљу, jaснo сe мoгу издвojити дубински пoвeзaни типoви
мoдeлa.Свaкaрeaкциjaсeтaкoђeмoжeсмaтрaтизнaчajнoмзaaнaлизуцeлoг
aсoциjaтивнoгпoљa,jeрсeмoждaупрaвoуњojнaлaзипoдaтaкнeoпхoдaндa
бисeрeкoнструисaoцeлoкупaнгрaмaтичкипoтeнциjaлaсoциjaтивнo-вeрбaлнe
мрeжe(нaпримeр,рeaкциjeрeклaилиjeнaстимулусрeкaoнaммoгуслужити
кaoизвoрaнaлoгиjeзaрeкoнструисaњeпeрфeктaусрпскoмjeзику).

У aнaлизи смo нajвeћи брoj рeaкциja успeли дa oбjaснимo нa
лeксичкo-синтaктичкoмнивoу, илинивoу грaмaтикe, aли су умaтeриjaлу
прoнaђeни и случajeви кaдa смo их мoрaли oбjaснити нa кoгнитивнoм
или прaгмaтичкoм нивoу, штo je и oчeкивaнo збoг сaмe прирoдe jeзикa
кaoсрeдствaкoмуникaциje.КaoштojeКaрaулoвпримeтиoзaрускиjeзик,
фрaзeoлoгизмисууaсoциjaтивнo-вeрбaлнojмрeжиприсутниутрaгoвимa,и
мoгусe(имoрajу)рeкoнструисaти.Oвojeприрoднoисaaспeктaситуaциje
aнкeтирaњa,гдeсуиспитaницизaмoљeнидaдajуjeднурeч–рeaкциjу,исa
aспeктaминимaлнoгнaпoрa(и„прoстoрa“уaсoциjaтивнo-вeрбaлнojмрeжи)
кojиjeпoтрeбaндaбисeoдстимулусaдoшлoдoрeaкциje.Видeлисмoдa
суиуoвaкoмaлoмсeгмeнтуaсoциjaтивнeмрeжeприсутнитрaгoвитвoрбe
рeчи,aу jeзикусуeксплицитнoизрaжeниитрaгoвикултурнoгoкружeњa
гoвoрникa(прeцeдeнтнитeкстoви).

Мoгућe jeдaћeпoдaцидoбиjeниaнaлизoммaтeриjaлaaсoциjaтивних
рeчникaдoпринeтииствaрaњумaлoдругaчиjeсликeo jeзичкoмсистeму:
o тoмe кoje знaчeњe трeбa смaтрaтипрвиму случajeвимaпoлисeмиje, нa
примeр, или зaштo у случajeвимa пaдeшкoг синкрeтизмa кoд имeницa,
иликoдистихoбликaприлoгaипридeвa,нeкитипoвирeaкциjaизрaзитo
дoминирajу.НeмaсумњeдaћeпрoучaвaњeцeлoкупнeгрaђeAсoциjaтивнoг
рeчникa српскoг jeзикa дaтимнoгo вишe пoдaтaкa кojи ћe нaмпoмoћи у
рaзумeвaњунaчинaнaкojикoристимoсвojeзнaњejeзикa.
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ВЕРБАЛНЕАСОЦИЈАЦИЈЕУСЕМАНТИЧКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА

Асоцијације откривају човекову мен-
талнуанатомијусавећомживотношћуиис-
тинитошћуноштобиисâмчовеквероватно
желеодајепокажесвету.

Ф.Галтон,1897.

Увод

Методаиспитивањаасоцијацијаговорникаврлојеједноставна,арезул-
татисемогукориститиумногимобластима:умедицинскојклиничкојдија-
гностици,социологији,психологији,педагогији,културологији,маркетин-
гу, лингвистици, психолингвистици, социолингвистици (Гашић-Павишић,
1981: 7-14). Аутор теста саставља листу р ечи-др ажи57 или ст им ул уса.
Испитаницимасетеречичитајуилиимсеподелилиста,инаконштоим
сеобјасниданасвакудатуречтребадаодговорепрвомречикојаимпад-
ненапамет, ониодговарајуписменоилиусменоречимакоје сеназивају
р ечи--р еа кц ије.Штосевишеиспитаникаподвргнетестуиштосууслови
испитивањаизједначенији,тосурезултатипоузданијииобјективнији.Реак-
цијесе,потом,пребројавајуислажупоучесталости.Увезисаначиномна
којиистраживачпоставизадатакиспитаницима,асоцијацијесе,поједном
критеријуму,могуподелитинако нт ин у ир ане иди скре тне,аподругомна
сл обо дне ико нтр ол ис ане.Акосеодговорникâтражиданареч-дражреа-
гујусамоједномречју,такаводговорсеназивадискретномасоцијацијом,
аакосеодиспитаникаочекуједанастимулусодговоревећимбројемречи
којеимпаднунапамет,реакцијесеназивајуконтинуранимасоцијацијама.58

57Иакојетерминреч-драж уобичајен,имамишљењадаоннијеадекватан.МилкаИвићу
усменојнапоменисугеришеауторуовоградатерминреч-на дра жај.

58Тестконтинуиранихасоцијацијаизводисетакоштосеодиспитаникатражиданастиму-
лусодговорештовећимбројемречикојеимпаднунапамет,писмено–увременскоминтервалуод
једанминутилиусмено–утрајањуод45секунди.Поштосечестодогађадајесамопрвиодговор
реакцијанаподстицај,аосталеречипредстављајуреакцијеједнанадругу,овајтиптестирањаније
увекпогодан.Међутим,Л.Генц(1977:114)је,например,закључиода„техникаконтинуираних
асоцијацијаможебитикористанмерниинструментзаутврђивањестепенадвојезичностиидаомо-
гућујеквантификацијуистатистичкуанализуовогбитногаспектадвојезичностинагрупномиин-
дивидуалномнивоу.“Л.Генцједошаодоовогзакључкаиспитујући93новосадскасредњошколца
мађарскенационалноститестомкојисесастојаоодчетиристимулусанасрпском(мај ка,шко ла,
плес,мо ре)ичетиримађарскаеквивалента(anya,is ko la,tanc,ten ger).Ауторјемериоколикоће
одговорабитидатонасрпском,аколиконамађарскомјезику.
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Контролисанеасоцијацијепредстављајуреакцијеиспитаникâкојесуусме-
ренеистраживачевимзахтевима.Тизахтевисемогуодносити,например,
наврстуречикојојтребадаприпадареакцијаилинанекисемантичкиоднос
којитребадапостојиизмеђустимулусаиреакције.Аконемабилокаквог
ограничењауизборулексикекојаможебитиодговорнапостављенудраж,
реч-реакцијајестеслободнаасоцијација59.

Кратакосвртналитературу.Иакотеоријскаинтересовањазаасоција-
цијесежудубокоупрошлостсведоантичкихвремена,међупрвимзначај-
нимексперименталнимистраживачимаасоцијацијаулитературисенаводе
КентиРосаноф(G.H.KentиA.J.Rosanoff),којису1910.годинеиспитали
хиљадуамеричкихиспитаникатестомслободнихасоцијација.Тестјесадр-
жаваолистуодсторечиуобичајенихуговору,аонајекаснијепреведенана
многесветскејезикеикоришћенауцелиниилиделимичнозаиспитивање
асоцијацијаговорникâширомсвета,штопоказујејошједноважносвојство
асоцијативнихиспитивања–свакиследећитестседелимичноилиупот-
пуностизасниванапретходном,јервећинаистраживачакаоважноначело
имапоређењесвојихрезултатасарезултатимадругихаутора,наматеријалу
истогилинекогдругогјезика.Сличностииразликесведочеилиоповргавају
универзалностљудскогменталногсклопа.60Унекимземљамаурађенису
иасоцијативниречници.Тако,постојеасоцијативниречницируског,бело-
руског,украјинског,киргијскогидругихјезика.Првиасоцијативниречник
рускогјезикаурађенје1977.годиненаматеријалудвестастимулуса(Леон-
цјев1977),асаизрадомпоследњег,Асоцијативногтезаурусарускогјезика,
започетоје1994.године.61

Унашојнауциасоцијацијенисупривлачилевеликупажњуистраживача.
Тризначајнарадаукојимасетестовимаасоцијацијадолазидорезултата,пре
свегаизобластипсихолингвистикеипедагогије,апосредноиизлингвистике,
социологијеидругихобласти,јесурадовиСмиљкеВасић(1976)иСлободанке

59Узависностиодсврхеистраживања,асоцијативнитестовисемогуорганизоватиинадру-
гачијеначине.ИсцрпанопистиповатестовадајеФ.Крамер(1968:11-25),имајућиувидудотада-
шњаискустванаучникâ.Двеосновнеметодеуорганизовањуасоцијативнихтестовајесуметода
слободнихасоцијацијаиметодаконтролисанихасоцијација.Методаслободнихасоцијацијапод-
разумева(1)дискретнеасоцијације(discreteassociation),(2)континуиранеасоцијације(continued
association),(3)сукцесивнеасоцијације(successiveassociation),(4)ланчанаасоцијација(continuous
association),(5)дискретнесеријскеасоцијације(discreteserialassociation).Методаконтролисаних
асоцијацијаподразумева(1)даодговоримогубитиограниченинаодређенусемантичкукатего-
рију,(2)дасеиспитаникодлучујезаједанодвишеодговоракојемуистраживачнаметне(multiple-
choisetest),(3)даиспитаникпроналазизаједничку,обједињујућуасоцијацијузавишестимулуса
(TheRemoteAssociatesTest).

60ДетаљанопислистеКентаиРосанофа,самулисту,каоиподаткеоекспериментимадругих
ауторанаводиС.Гашић-Павишић(1981;1984).

61УовомрадунаведениречникназиваћемоАсо ци ја тив ни реч ник ру ског је зи ка илиРАРи
самоизњегаћемонаводитипримере.
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Гашић-Павишић(1981;1984)62.С.Васићјеинспирацијузасвојрадпрона-
шлаувремедокјекаочлантимаЧарлсаОзгудаучествовалауприкупљ-
ању података за потребе проучавања афективног значења речиТехником
семантичкогдиференцијала.63Онајеуочиларазноврсностреакцијапоједи-
нихиспитаника када је одњих тражено да одреде супротност појединих
придевакојисуслужиликаоречи-дражи.Разноврсностодговоразависила
јеодузраста,полаикултурногнивоаговорника.С.Васићјетестомконтро-
лисаних асоцијација тестирала 1306 ученика од другог до осмог разреда
основнешколеизсеоске,градскеибеоградскесредине.Одњихјетражено
данапишусупротанпридевначетириречи-дражи,атосубрижљивоода-
бранипридевив елик,д обар,црнисл об одан.Циљистраживањајебиодасе
проучеетапеизаконитостиуразвојузначењапридевскихсупротности.

РезултатидокојихједошлаС.Васић(1976)кориснисусастановишта
развојнепсихологије(јерсењимаутврђујекогнитивниразвојдецеувезиса
категоријомсупротности),психолингвистике(јерсетичуразвојаговоракод
детета),социолингвистике(јерсењимауказујенасличностииразликеураз-
војуговорадецеизградскеиизсеоскесредине),семантике(затоштопред-
стављајудоприносуизучавањуантонимије).С.Васић(1976:97)јенаиме
дошладоследећихзакључака.Прво–немаразликеуначинунакојидеца
саселаиизградаусвајајукатегоријулексичкесупротности.Друго–темпо
усвајањасупротностипридевасаконкретнимзначењембржи јеодтемпа
усвајањасупротностиса апстрактним значењем.Треће–постојефазеу
развојуразумевања супротности.Тако,например,придевв елик упрвој
фазиразвојасупротности„немаантоним“тј.детенемаодговор;удругој
развојнојфазитипичанодговорјед обар (односносупротнаречјебилокоја,
самоне реч-драж); у трећојфази одговор гласи –н ије в ел ики ч овек (што
значидасепридевуприступасастановиштасамоједног,најтипичнијегзна-
чења);учетвртојфазиодговорснајвећомфреквенцијомјен ев елик;аупетој
фази одговор јем али. Четврто – сваки појединачни придев у зависности
одпознатостииучесталостиупотребеимасвојсопственитемпоразвитка,
иакосуфазеразвитказначењапридевскесупротностиједнакезасвепри-
деве.Овизакључцијаснопоказујудасетестомдошлодомултидисципли-
нарнихсазнањаопроблемусупротности.

62Акосеузмууобзирирадовимањегобима,каоирадовиаутораизстареЈугославије,могли
бисеиздвојитијошичланциЛ.Генца(1977)ојезичкојравнотежиилидоминацијикоддвојезич-
нихособа,Д.Јапунџић(1975)оистраживањупојмоваууџбеницима,М.Кризманић(1971)оасоци-
јацијамамладихистарих,В.Печјака(1978)оасоцијацијамамушкарацаиженаиоасоцијацијама
америчкиху односуна словеначке студенте (Печјак1986).Иакоконачан списакрадованаших
истраживачанијемногобројнији,циљовогпрегледанијеконачансписактихрадова,већдасе
наведудомениприменеасоцијативнихтестоваидасескицирајуинтересовањазаасоцијацијеу
нашојсредини.

63Тестовиасоцијацијасу,можда,највишепопуларизованиунаучнимкруговимаважним
местомкојезаузимајуупроцедуриТехникесемантичкогдиференцијалаЧ.Озгуда.
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С.Гашић-Павишић је1981.годинетестомслободнихасоцијацијаис-
питаластодвадесетиспитаника,седамдесетседмородецеизвртићаиче-
трдесеттројеученикапрвогразредаосновнешколе.Ауторкајеистражила
општост, разноврсност и идиосинкратитичност одговора на осамдесет
речи-дражисастављенихпрема,засрпскијезикприлагођеној,листиКента
иРосанофа.С.Гашић-Павишићјеупотпуниласвојерезултате1984.године
новим тестом слободних асоцијација којем је подвргла двестотине деце
узрастаодпетдоседамгодина.Листуречи-дражииовогапутачинилоје
осамдесетречикојесупрецизнијеодабране,безнедостатакакојеимаКент-
-Росанофовалиста.Пресвегауравнотежујесебројразличитихграматичких
врстаречимеђустимулусима.

Појамменталноглексикона.Асоцијацијесесастановиштатипареа-
кцијенареч-дражделенаси нта гма тске ип ар ади гма тске.Синтагматске
асоцијацијесунепресушанизворзаиспитивањесинтаксичких,дистрибутив-
них, фразеолошких могућности речи-дражи, док парадигматске реакције
представљају запањујуће употпуњену слику највећег броја семантичких
односаукојетајстимулусступа.

И синтагматске и парадигматске асоцијације имају огромну улогу у
проучавањументалноглексикона.Претпостављаседасулексичкиелемен-
тиументалномлексиконусвакогоднасустројенитакодапогодујубрзом
активирањуипрепознавањуоногаштојеуодређеномтренуткупотребно.
Образованчовекзнаизмеђу50.000и250.000речи,аречисвогјезикапрепо-
знајемоза1/5секунде.Тозначидасуонеорганизоване,аненабацане.Не
знаседалиихпамтимоуцелиниилиихделимонаморфеме.Непостојинепо-
среданприступменталномлексикону.Затосементалнилексиконпроучава
посредно,например,проучавањемпроцесатражењаречииправљењалап-
суса,испитивањемговорнихпоремећаја,различитимпсихолингвистичким
експериментима,достигнућиматеоријскелингвистике.Једанодначиназа
проучавањеорганизацијементалноглексикона јестеианализаслободних
асоцијацијаговорника.Лапсусиитражењеречипоказујуданајчешћепра-
вимозаменеисмесеречи,штоговориоустројствументалноглексикона.То
значидасуументалномлексиконумеђусобноповезанијеонеречикојесу
формалноисемантичкиблискеодонихкојетонису.

Одпсихолингвистичкихексперименатакористесео дл уч ив ање,п об у ђи -
ва  ње,пр аћ ењеф он ема.Испитаницимасепонудисенизфонемскихсеквенци,
паиспитаникодлучуједалијеторечилиније.Премабрзиниодлучивања,
одређујесестатусречиументалномлексикону.Испитаникупретходнареч
побуђујенареднуакосуувезиулексикону,пасенаосновупретходнеречи,
нареднабржепрепознаје.Истотако,акојенекаречфреквентанодговорна
стимулус,онесуповезанеументалномлексикону.
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Дведоминантнетеоријеоповезаностиречиументалномлексиконусу
т е ор ија ато мских м ех ур ићаит е ор ија п а уч ине.Попрвој,речисусастављене
одкомпоненатакојесепонављајуипреклапајууразличитимречима.По
другој,речисуцелине,којеседодирујунекадјачим,некадслабијимвезама
садругимречима.Тевезеодличнопоказујуодговоринастимулусеуасоци-
јативномречнику:

координацијске везе: вр абац, л аста, с ен ица, г олуб; колокацијске
везе: п ити – к ока-к олу; хипонимске везе: пт ица – вр абац; антонимске
везе:црн – бео;синонимскевезе:ср ећа – р адост;узрочно-последичне
везе:н овац – б ога тство;ситуационевезе:к онац – игла.64Високаучеста-
лост неке реакције може да потврди или оповргне хипотезу која се тиче
лексичкиходноса.Збогтогаанализаасоцијацијаможебитиважнапомоћна
процедураусемантичкимистраживањима65.

У једномпокушају разврставањапарадигматскиповезане лексике по
критеријумуопштости,каонајшири,најопштијилексичкискупнавелисмо
ас оц иј ати вно п оље (Драгићевић1996а:98-99).Подасоцијативнимпољем
подразумевамосвеасоцијацијекојеговорницинаводеузреч-драж.66Навеш-
ћемопримерлексемедруг изКарауловљевогасоцијативногречникаруског
језика.Општибројреакцијанаречдруг уовомречникуизноси536.Разли-
читихреакцијаје148.Дваиспитаниканисуималареч-реакцијунастиму-
лусдруг (штосеулитературиназиваом ис ије).Бројјединственихреакција
је 104. Илустроваћемо ово асоцијативно поље изузимајући синтагматске
асоцијације,асоцијацијеуобликусинтагмиилиреченица,каоинекепара-
дигматскеасоцијације,патакодобијамо,измеђуосталог:брат,ве рно сть,
враг,де тство,др ужба,з а щ ита,зв ерь,круг,л юбо вник,л юб овь,н ад е жн о-
сть, н едруг, о дн ок ашник, п ом ощь, пр и ят ель, пр огу лка, с обрат, с об у тыл-
ьник,т ов арищ. Када се из парадигматског дела асоцијативног поља, као
најопштијеглексичкогпарадигматскогскупа,издвојинесистемскалексика,
односносасвимсубјективнеасоцијације,којеобичноспадајууидиосинкра-
тичнеодговоре(одговоресаучесталошћу1),добијајусекохерентнији,ужи
парадигматскискупови–првосемантичкопоље,азатим(кадаселексеме
унутарњегагрупишупокритеријумуприпадностиистојврстиречи)лексичко-
-семантичкагрупа,тематскагрупаречиитд.

64Оменталномлексиконуопширнијев.Ејчисон(1987)иШипка(1998).
65Чакиакосуреакцијеговорникаутемељенеискуствено,анелогички,лингвистаможеда

ихкористиу,например,семантичкимистраживањима.В.Печјак(1986)јетако,испитиваомеђу-
културалнеразликеасоцијативног значењаемоционалнихконцепата.Он јепоредећиразликеу
реакцијамаамеричкихисловеначкихстуденатанастимулусесазначењемемоција,установиода
Американцинајвишевреднујушколу,људе,сексисигурност,аСловенципородицу,домиматери-
јалнадобра.Резултатиоваквихистраживањамогусесвеликимуспехомкориститиу(данастако
распрострањеним)концептуалнимиспитивањимаемоција.

66С.Гашић-Павишић(1984),следећидругеауторе,употребљаватерминасо ци ја тив не нор ме 
подкојимасеподразумевају„таблицеучесталостиодговоранасвакуреч.“ 
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Примериупотребеасоцијативнихтестова
усемантичкимистраживањима

Антонимија.Запотребеиспитивањаприроде антонимије (Марковић
1993),спровелисмоанкетукојојјеподвргнутодеведесетученикаФилолош-
кегимназијеуБеограду.Дваанкетнапитањаосмишљенасукаотестасо-
цијација.67Првотаквопитањепредстављалојетестслободнихасоцијација
–одученикасетражилоданадесетречи-дражиодговорепрвомречјукоја
импадненапамет.Речи-дражи:в елик,црн,бео,л еви,хл адан,з емља,брат,
ма јка,к ок ошка,в уч ица.Тестасоцијацијасеготоворедовноорганизуједаби
сеиспиталаодноснодоказалаистинитостнекехипотезе.Овајтестјеосми-
шљенснамеромдасеиспитадалијезаисталексемасупротногзначења
најчешћаасоцијацијанареч-драж,каоштосеторедовнонаводиулитерату-
ри(Новиков1973:19;Иванова1982:7).Придевив елик,црн,бео,л еви,хла-
данзадатисузбогтогаштоимајуправеантониме,атозначилексемекоје
имсесупротстављајунезависноодконтекста.З емља немаправиантоним
(н ебо сесматрапрагматичкимантонимом,каоштосујошиа нђео – ђ аво,рај 
– п акао),брат јесас естром уконверзивномодносу(исп.нпр.Ако је Ана 
М ил ан ова с естра/ж ена, о нда је М илан Анин муж/брат),ама ј ка соцем у
квазиантонимичном(збогтогаштосеовелексеменесаодносемеђусобно,
већсесвакаодњихсаодносисатрећомлексемом–атојед ете).К ок ошка 
и вук су, строго посматрано, сап етлом и в уч ицом у сличномодносу као
лексемач овек салексемомж ена(примарнозначењелексемеч овек односи
сенаназивврсте,атексекундарнонамушкогпредставникаврсте,башкао
штосуик ок ошка ивук примарноназивизаврсте,асекундарнопредстав-
нициженскогодносномушкогполаодређеневрсте).

Тестјепотврдиодајекододраслихјезичкихпредставникасупротност
заистапримарнаасоцијација.Кодлексемакојеимајуправеантониме,вођ-
ствојевишенегоупадљиво,акодлексемакојенемајуправеантониме,реак-
цијесунајчешћеречикојимасеисказујенекакавтипсупротности,иакосеу
овимслучајевимадајуприметноразноврснијиодговори,ачестоиидиосин-
кратичкиодговори.Такосе,например,каонајфреквентнијереакцијенасти-
мулусма јка, појављујудваодговора–д ете илиотац,анастимулуск око-
шка – ј аје илип етао.Нареч-подстицајбрат 39%испитаникареаговало

67Заиспитивањеантонимијепомоћутестаасоцијацијâнајпогоднијииспитаницисуученици
истуденти,јерсуонипопулацијакоја,какопоказујуистраживања,најчешћереагујуреакцијама
посупротности.МКризманић(1971:20)јепоредећиасоцијације35студенатапсихологије(којису
упросекуимали20година)и35штићеникастарачкогдома(којисуупросекуимали77,4године),
закључиладамладидајунајчешћекоординиранеасоцијацијеилиасоцијацијепосупротности,док
стариљудинајмањеасоцирајупосупротности,анајчешћиодговорису„синонимиилиознакеи
надопуне.“
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јеречјус естра,аовапоприличнауједначеностодговоратумачисенемогу-
ћношћулексемебрат да ступаунекакавтипсупротногодносасадругим
речима.Веомасунеуједначениодговоринастимулусз емља,аевонекиход
њих:н ебо (10,7%), хла дн оћа, в ода,круг, ст аби лност,осл онац,т опл ота,
тр ава,Св емир,д рво,пут,њ ива,С рб ијаитд.

Антонимија нам се тестом асоцијација показује као системска појава,
супротностсепредстављакаоједанодводећихлогичкиходносакојииманај-
снажнијиутицајнапарадигматскуорганизацијулексикеујезичком,алииу
когнитивномдомену.Наведенитест,каоидругитестовиасоцијацијапомажу
уразумевањуначинанакојесуречиповезанеументалномлексикону.

Другитестасоцијацијауоквируанкетекојомсмоиспитивалиприроду
антонимије(Марковић1993)68организованјекаотестконтролисанихасоци-
јација.Одиспитаника јетраженоданашестречи-дражиодговореречју
супротногзначења.Задатесуследећеречи:стар,об увен,о б учен,д ебео,пун,
сув.Овоје,уствари,истионајтесткојимјеС.Васићиспитиваларазвојзна-
чењасупротностикоддеце.Речи-дражисусадаизмењенеитест је задат
садругачијимциљем.Свакаоднаведенихречисупротстављасенаодре-
ђениначинбардвемадругимречима:стар – млад/нов,об увен – из увен/бос,
о б учен/св учен–го,д ебео – т анак/м ршав,пун – пр азан/м ршав,сув – вл ажан/
м окар/с иров.Самојепрваоднаведенихмогућностиправиантонимзадатој
речи,барпреманашем,строгомсхватањуантонимичности,покомесупра-
виантонимисамоонелексемекојимасесупротстављајупримарназначења
имеђукојимапостојипунасемантичкасиметрија.Утомсмислу,придеву
стар правиантонимјемлад,анов јенеправи,квазиантоним,придевупун 
антонимјепр азан,апридевуд ебео – т анак (затоштоједебљинапримарно
особина ствари). Придевима об увен и о б учен прави антоними су из увен 
односносв учен,затоштосучлановиовихпаровасупротстављени,аисто-
временоисемантичкисиметрични(означавајустања,алииначинкојимсе
дошлодотихстања).

Резултати тестапоказујуда сеиспитанициобичноодлучују заправе
антониме,атимесепотврђуједалексеменезависноодконтекстауспостав-
љајумеђусобнесемантичкеодносескороувекнанивоусвојихпримарних
значења и да је оправдано однос супротстављености примарних значења
одвојитикаоправу,типичнуантонимију,асвеосталеобликесупротности
међулексемамасматратинеправомантонимијом.

68Овајипретходнонаведениасоцијативни тестискоришћенису запотребемагистарског
радаР.МарковићЛек сич ка ан то ни ми ја у „Срп ским на род ним по сло ви ца ма Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа“,којијеодбрањен1993.године.Најважнијиделовимагистарскоградаобјављенисуу
Марковић(1994)иДрагићевић(1996б).
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Хијерархијскаорганизацијапридевасазначењемљудскихособина.
У вези са проучавањем семантике придева људских особина такође смо
секористилитестомасоцијацијакаометодом.Године1998.анкетираноје
осамдесет двоје студената Филолошког факултета тестом контролисаних
асоцијација(Драгићевић2001:196-197).Одстуденатајетраженодауогра-
ниченомвременскомроку(утрајањуоддваминута)наведуштовишепри-
девасазначењемљудскеособине.69Циљтестирањабиоједасеусложеној
мрежипридевасазначењемљудскихособина,којабројинеколикостотина
чланова,пронађупрототипичнипридеви.Теоријапрототипасезаснивана
проналажењуцентралних,прототипичнихчлановакатегорије.Разумевање
једнекатегоријезначиизналажењепрототипаиодређивањепозицијеоста-
лихчлановакатегоријеуодносунањега.Прототиписепонекаддефинишу
каооничлановикатегоријекојиговорницимаједногјезикапрвипадајуна
памет(Tејлор1991:52),aтестасоцијацијаједовољнопоузданначиндасе
дођедоњих.Многекатегоријесудосадаиспитиваненаовајначин–катего-
ријавоћа,поврћа,намештаја,птица.Прототипичнипридевиса значењем
људскихособинајесупридевилеп (48одговора)ид обар (46одговора).За
њимаследеп ам етан (33одговора)ип оштен (само17одговора).Придеви
леп ид обар каопрототипичничлановикатегоријепредстављалисуокос-
ницунашегистраживањапридева са значењемљудских особина (Драги-
ћевић,2001).Њиховуцентралностпотврдилојеибогатствополисеманти-
чкихструктура,каоивисокстепенучешћаовихпридеваудефинисањуи
разумевањуосталихпридеваизистегрупе.Каодасепридевисазначењем
људскихособина семантички преплићу, а мрежа је најгушћа баш око
централнихчланова.Овајпримерпоказујекакосесемантичаримогуко-
ристититестомасоцијацијаупроучавањухијерархијскеорганизацијеједне
лексичкегрупе.

ОдшездесетпеторостуденатаФилолошкогфакултетаутестуконтро-
лисанихасоцијацијатражилоседабезмногоразмишљањауздеветприде-
васазначењемљудскихособинанаведуименицусазначењемособекојој
теособинепристају(Драгићевић2001:175-176).Придеви-дражибилису:
искрен,п ам етан,д обар,строг,хр абар,в еран,ма рљив,л укав иљ уб ом оран.
Овајтестједругачијиодосталихнаведенихутомсмислуштосеодиспи-
таникаочекиваласинтагматскареакција.Циљтестабио једасепровери
хипотезаоречимасазначењемљудскихособина.Потојхипотезипостоје

69Резултатитестаасоцијацијаумногомезависеодначинанакојисезадатакформулишеис-
питаницима.Упрвомпокушајутраженојеодстуденатаданаведупридевесазначењемљудских
особина,безобјашњењадаимјевремеограниченоидатербаданаведуштовишеоваквихпри-
дева.Студентинисуписалипридевекојиимпрвопаднунапамет,већпридевекојимасеозначава
особинакојуонивисоковреднују.Другаформулацијазадатказаваралајестуденте–ужељида
наведуштовишепридева(јерсусматралидаимјетозадатак),онисунаводилионепримерекоји
импрвипаднунапамет.
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прототипичнеситуацијезакојевезујемозначењепридеваљудскихособина,
пасутеситуацијеимплицитниелементзначењаовихречи.Акопостоје
прототипичне ситуације, постоје ипрототипичниносиоци тих ситуација.
Изаиста,испоставилоседајенајчешћеискренпријатељ,паметанјепрофе-
сор/ученик,добрајемајка,строгисуотац/професор,храбарјевојник/рат-
ник,веранјемуж/жена/пријатељ,марљивјеученик,лукавјетрговац/поли-
тичариљубоморанјемуж/жена.Оноштојемоглодасенаучиопридевима
сазначењемљудскихособинаизовогасоцијативногтестајесте,каопрво,
дасезаистанеможеговоритиоњиховомзначењунезависноодтипичних
ситуацијаукојимасеонииспољавају(пасетакочестоидефинишу,нпр.
ј ун ачан – с рчан у оп асн ости),идруго–дајеузразличитепридеверазно-
ликстепенуједначеностиодговора,атозначидапостојепридевизачије
испољавањенепостојисамоједнапрототипичнаситуација.Таквисупри-
девиширокозначнијиодонихузкојесудобијениуједначенијиодговори.
Најмањасагласностуодговоримадобијенајеузпридевд обар:ма јка (15%),
друг (11,5%),азатимследема јстор,д ете,м ађ и он ичар,отац,ст арац,ђак,
л екар,пр оф есор,муж.Најуједначенијиодговоридобијенисукаореакција
настимулусма рљив.80%испитаникавезалојесинтагматскиовајпридевза
именицеуч еник,ст удент илиђак,односнозаситуацијуучења.

Творбаречи.Последњипримерприменетестаасоцијацијаулингвисти-
чкимистраживањимаодносисенањеговуупотребуутворбиречи(Драги-
ћевић,2001:45-49;131-133).Тестслободнихасоцијацијаорганизован1998.
годинемеђустудентимаФилолошкогфакултета,чијисурезултатипотврђени
подацимаизАсоцијативногречникарускогјезикапоказаоједаасоцијације
наречи-дражикојесупростепоначинутворбеникаданисудериватиизведе-
ниодтихречи,анинастимулусе-дериватеготоводанемаодговоракојипред-
стављајумотивнепростеречиодкојихсутидериватинастали.Седамдесет
петоростуденатаодговаралојенастимулуслеп имлад.Међуасоцијацијама
напридевлеп самојечетирипутаодговоренодериватом:л еп ота (трипута),
л еп ушкаст (једанпут),амеђуасоцијацијаманапридевмлад билојешестде-
ривата:мл адић (трипута),мл адост (трипута).Издвојилисмо13простихпри-
девасазначењемљудскеособинеизАсоцијативногречникарускогјезика.На
тих13придевазабележеноје7394реакције,аодтогасамо10деривата.Сли-
чнисерезултатидобијајуиуобрнутомсмеру.Осамдесетдвојестуденатаје
одговаралонаизведенепридевел ажљив,л еп ушкаст, м ален,п ам етан,п егав,
ш епав.Самотриреакцијебилесутворбенозасноване.Наиме,напридевл е-
п ушкаст једнаасоцијацијајебилалеп,анал ажљивдвеасоцијацијесубиле
лаж.РезултатисуубедљивопотврђенииуАсоцијативномречникуруског
језика.Нашестизведенихпридевакојизначеособинуилистање(б ол ьной, 
б ол езне нный, ми рный, с ил ьный, ст ыдл ивый, шу мный)билоје2780реакција,
асамопетпростихречиодкојихсуовеизведениценастале.
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Асоцијативнитестпоказаоједаструктурнаисемантичкавезакојанеми-
новнопостојиизмеђупростеречиидериватанеподразумеваблискостмеђу
лексемаманалогичкомнивоу,везуунутарменталноглексикона.Тодаље
значидаседериватосамостаљујеодмотивнеречиидаступауасоцијатив-
невезесасвојимсинонимима,антонимима,хипонимимаитд.Овајподатак
нијебеззначајазадериватологију,јеротварамогућностизадаљаиспитивања
семантичкевезеизмеђумотивнеимотивисанеречи.

Асоцијативнаметодауконцептуализацијиемоција

Укогнитивнојлингвистицизапроучавањеемоцијанајчешћесекористе
дваприступа–анализако нце пт уа лних м ет аф орауминималнимконтексти-
маукојимасејављајуречисазначењемемоцијаипостављањеко гн ити вних 
сц ен ар ијаукојимасеемоцијапредстављаусвомпрототипичномоблику,
уз описдогађајаимисликоје је изазивајуифизиолошкихреакција које
јепрате.Некиауториудружујуобаовамодела, јерсеонимеђусобноне
искључују.

Ко нце пт уа лне м ет аф оре.ПремаКликовац(2000:191-203),емоцијесе
најчешћеметафоричноконцептуализујукаоМАТЕРИЈА.Садржатељиемо-
цијаилиентитетакојизачовекаимајуемотивнувредностјесусрцеидуша,
аменталниентитети(мисли,сећањаисл.)смештенисууглави,мозгуипа-
мети.МетафораЕМОЦИЈЕСУМАТЕРИЈАможеседаљеконкретизовати
каоТЕЧНОСТ (З ато што је у њ ему врио н еки ун утр ашњи бес);ЧОВЕК
ИЛИЖИВОТИЊА(Све се у м ени от има пр ема он оме што је б ило или што 
ће б ити);БИЉКА(…овој ж ени у к ојој је п ор асло и ра зб уј ало се п опут к о-
рова ово гр ешно ос ећ ање);ВАТРА(Ч ет рд есет ми је г од ина, р ужно д оба… 
Т ада се у св ак оме г асе н ем ири);ОЛУЈА(А о нда је д ошла пр азна т иш ина.
Још је ту тњ ало н егдје у м ени,све д аље…Ол уја се и збј есн ела и см ир ила, 
с ама од с ебе.);МЕХАНИЗАМ(док не пр ор ади у њ ему ос ећ ање кр ив ице);
ТЕРЕТ(М исл ила сам… да ће ми пр ом ена м еста п ом оћи да з аб ор авим свој 
бол,као да св оју н еср ећу не н ос имо у с еби).

Покушавајућидаодговоринапитањепостојелиметафореспецифичне
самозаемоције,Кевечеш(1998:133)наводилистуметафоракоједелесве
емоције:
1)ПОСТОЈАЊЕЕМОЦИЈЕЈЕПРИСУТНОСТОВДЕ(Сва ос ећ ања су н ес-
т ала.);
2) ЕМОЦИЈА ПОСТОЈИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ (Она кљ уча од 
б еса.);
3)ЕМОЦИЈАЈЕПОСЕДОВАЊЕОБЈЕКТА(Она има мн ого п он оса.);
4)ЕМОЦИЈАЈЕЖИВОРГАНИЗАМ(Њ егов страх р асте.).
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Кевечеш(1998:133-135),затим,наводионеметафорекојиманеконцептуа-
лизујемосвеемоције,већнајвећибројњих:
1)МНОГЕЕМОЦИЈЕСУКОНТЕЈНЕРИ(Пр изор ју је и сп уњ авао стр ахом.
И сп уњен сам т угом).
2)МНОГЕЕМОЦИЈЕСУПРИРОДНА/ФИЗИЧКАСИЛА(Био је то б уран 
с аст анак.Био је то уж асан уд арац.)
3)МНОГЕЕМОЦИЈЕСУПРОТИВНИЦИ,ЛУДИЛО,ЗАРОБЉЕНАЖИ-
ВОТИЊА (Тр уд ила се да се и зб ори с ос ећ ањем љ уб ави.Л уда је за њим.
О буз д а вао је св оју љу тњу.)
4)МНОГЕЕМОЦИЈЕСУТЕРЕТ(Он т ет ура под б олом.Ма јка му је о пт е-
ре ћ ена стр ахом).
5)МНОГЕЕМОЦИЈЕСУБОЛЕСТ(Б ила је б ол есна од т уге.).

Постојеметафорекојимаконцептуализујемосамомањиброј емоција
(Кевечеш1998:136-137):
1)НЕКЕЕМОЦИЈЕСУВРЕЛИНА/ВАТРА(Г орим од љ уб ави.Ж еље су му 
се уг ас иле.)
2)НЕКЕЕМОЦИЈЕСУХРАНА/РАТ/ИГРА(Гл адан сам љ уб ави. Играо се с 
њ еним ос ећ ањ има.)

Постоје, на крају, и онеметафоре, резервисане за концептуализацију
самоједнеемоције(Кевечеш,1998:137).Такосе,например,самољубав
концептуализује каоМАГИЈА/ПУТОВАЊЕ/ЈЕДИНСТВО, а само се стид
доживљавакаоФИЗИЧКОСМАЊИВАЊЕ/ЖИВЉЕЊЕБЕЗОДЕЛА,само
страхкаоНАТПРИРОДНОБИЋЕисамосрећакаоЛЕБДЕЊЕ.

Ко гн ити вни сц ен ар ији.Бавећисеконцептуализацијомљутњеуенглес-
комјезику,Лејкоф(1987:380-415)представљатипичансценариозаовуемо-
цију.Ситуацијаукојојсеиспољаваљутњаподразумевадваучесника–иза-
зивачаидоживљаваоцаљутње.Прототипичнисценариосесастојиизпет
сценамеђукојиманепостојиоштраграница.

Прво.Изазивачвређадоживљаваоца,који,збогтогапочињедаосећа
љутњу.

Друго.Доживљавалацосећаљутњусвеинтензивније,сасвимфизио-
лошкимпоследицама.

Треће.Покушајконтролисањаљутње.
Четврто.Губљењеконтролеиагресивнаакција.
Пето.Кажњавањевиновникаинестајањељутње.
Вјежбицка (1999) саставља сценарије за емоције помоћу канонских

реченица.Тосуреченицеприродногсемантичкогметајезикаисастојесеиз
примитива–елементарнихконцепатаименованихречимаприродногјезика,
којисупреводивинасвејезикеикојекористимоуразумевањусложенијих
концепата.Примитивисупојмовикојисепоимајунепосредно,анепреко
другихпојмова.Бројпримитиваподударасесабројемлексичкихунивер-
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залија.Засада,Вјежбицкаима62примитива,којимасе,путемканонских
реченица,поњеноммишљењу,можеописатибилокојаемоција.Сценарио,
например,разочарања,поВјежбицкој(1999:71)изгледаовако:

разочарање(Хјебиоразочаран)
ХјеосетионештозатоштојеХпомислионешто
Понекадособамисли:
„Помислиосамдабисенештодобромоглодогодити
осетиосамнештодоброзбогтога
Садазнам:тадобрастварсенећедогодити“
Кадатаособамислиово,онаосећанештолоше
Хјеосетионештоовако
ЗатоштојеХпомислионештотако.
Имааутора,каоштосуЛејкоф(1987)илиМиколајчук(1998),којиудру-

жујуобаметодауиспитивањуемоција,јерсеонимеђусобнонеискључују.
Овимоделипоказујувеликусличностуконцептуализацијиемоцијауразли-
читимјезицима,алиимапримераизаспецифичностиунекимсегментима
концептуализацијеуразличитим језицима.Некиаутори (нпр.Вјежбицка)
затоверујудасеконцептуализацијаемоцијаразликујеодјезикадојезика,
докнекидруги(нпр.Лејкоф)миследајетоуниверзаланпроцес.

Ас оц иј ати вна м ет ода.Истраживањемасоцијацијаговорникаможесе
доћидозначајнихзакључакаоконцептуализацијиразличитихапстрактних
појмова,паиемоција.Акосеовојметодипридружииспитивањеконцепту-
алнихметафораикогнитивнихсценарија,добијасеширока,прецизнаслика
оконцептуализацији емоција.Печјак (1986) јеиспитиваокроскултуралне
варијације асоцијативног значења емоционалних појмова. Емоционални
концептисе,премамишљењуПечјака(1986:75),разликујуодосталихконце-
патаповисокомстепенусубјективностиизбогтогасетешкодефинишу.

Печјакјетестираодвегрупеиспитаника–50америчкихстуденатаса
УниверзитетауМерилендуи50словеначкихстуденатасаУниверзитетау
Љубљани.Усвакојгрупибилојепо25девојакаи25младића.Циљистражи-
вањабиоједасеидентификујукултуралнитрендовизасвакугрупупосебно
идасеупореде,какобиседошлодонекихзакључакаувезисаку лт ура лним 
зн ач ењемречикојеозначавајуемоције.ПечјакјепримениоТе хн ику ан ал и-
зе ас оц иј ац ија гр упе,којујеразвиоЛ.Салау(L.Szalay).Одиспитаникасе
тражилоданапишуштовишеасоцијацијана задатестимулусеурокуод
једанминут.Стимулусисубилиречикојесеодносенаемоцијеилисуу
непосреднојвезисњима:з аб ава,ср ећа,в ес еље,уж ив ање,ж алост,страх,
с игу рност,страх,секс,плес,брак,н е успех,успех,л еп ота,смрт,ж еље.
Студентисуобичноуспевалидаиспишуседамдодесетодговоранасваки
стимулус,азатимсуониобрађивани,груписаниусемантичкекатегоријеи
упоређивани.
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Најупадљивија разлика између словеначких и америчких испитаника
показала се у томешто се у америчкој групи најјачи нагласак ставља на
школу,људе, сексисигурност, аусловеначкој групинапородицу,доми
материјалнадобра.

Печјаксекористиотестомко нт ин у ир аних ас оц иј ац ија,кадасеодиспи-
таникатражиданареч-стимулусодговорештовећимбројемреакција.До
значајнихрезултатадолазисеитестомди скре тних ас оц иј ац ија,кадасеод
испитаникаочекуједанадраждајусамо једанодговор.Управосутаквој
врститестабилиподвргнутистудентииђаци–испитаницикојисуучество-
вали у изради асоцијативног речника српског језика. Међу стимулусима
билојеилексемакојеозначавајуемоције.Напримеруодговорастудената
на дражиљ убав им ржња може се описати како асоцијативномметодом
долазимодоподатакаоконцептуализацијиовихемоцијаусрпскомјезикуу
студентскојпопулацији.

ЉУБАВ.Иаконастимулусљ убавимаодговоракаома јка,брат,с естра,
пр иј атељ,кадасеузмеуобзирзначењесвих800прикупљенихречи-реакција,
очигледноједајезастудентепрототипичанвидљубавимушко-женскаљубав.

Многи одговори су метафорични. Љубав је, тако, МУЗИКА, НЕБО,
ХЕМИЈА,ЦВЕТ,ПОЕЗИЈА,ПРОЛЕЋЕ,ЖИВОТ,ВАТРА,ЖАР.70

ЉубавсеконцептуализујеикаоСВЕТЛА,ТОПЛА,СЈАЈНА,МЕКАНА
МАТЕРИЈА,даклематеријакојасеможедоживетичуломвида,додира,па
ислуха(какопоказујеметафоризацијаљубавикаомузикеилипоезије).На
овајвидконцептуализацијеупућујуследећиодговори:ЦРВЕНО,РУЖИЧА-
СТО,ТОПЛИНА,МЕКАНО,СЈАЈНО.

Улитератури сеобичнонаводида је унаивној слици света седиште
љубавиусрцу.Љубавизвиреусрцу,чувасе,растеиумиреуњему.Међу-
тим,поредреакцијеСРЦЕ,великаучесталостасоцијацијеСТОМАК показује
дајеуконцептуализацијиљубавикаоматеријеседиштетематеријеисто-
мак.Тоје,наравно,увезисафизиолошкимреакцијамакојепратеосећање
љубави.АсоцијацијаЛЕПТИРИЋИУСТОМАКУметафорично описујету
физиолошкуреакцију.Имаидругихасоцијацијакојимасеконцептуализује
доживљајљубави:БЛАЖЕНОСТ,ЛЕБДЕЊЕ,ЖМАРЦИ,ЖАР,СВЕУКУП-
НОСТ,ИСПУЊЕНОСТ,БЛИСКОСТ,СНАГА.

Љубав се доводи у везу и са неким другим емоцијама. Једна од нај-
чешћихреакцијанастимулусљ убав јеСРЕЋА,алииЧЕЖЊА,НЕЖНОСТ,
НАДА,БОЛ,ПАТЊА.

Најдетаљнијимистраживањем концептуализацијељубави бавио се
З.Кевечеш,којијељубавнимметафорамапосветиоикњигу.Многеасоци-
јацијекојесуовденаведенеиКевечешпотврђујекаометафорекојимасе
љубавконцептуализује.Наасоцијацијесеможемоослонити,истотако

70Узимамоуобзирсамофреквентнеодговоре,анеонекојисејављајусанискомучесталошћу.
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поуздано,иукреирањукогнитивногсценаријазаљубав.Некеасоцијације
суелементитогпрототипичногсценаријаионсеможеосмислитинаоснову
њих:ДВОЈЕ,ПОЉУБАЦ,ЗАГРЉАЈ,СТРАСТ,СЕКС,БРАК.

МРЖЊА.Заистраживачелексичкиходносазначајанјеиочекиванпода-
такдајеједнаоднајчешћихреакцијанастимулусљ убав – МРЖЊА,ана
стимулусм ржња – ЉУБАВ.Очекивалобиседаиконцептуализацијаових
емоцијаидеуистомправцу,асупротномсмеру.Реакцијеиспитаникапока-
зујудајеСРЦЕседиштемржњекаоиљубави.Имржњасеконцептуализује
каообојенаматерија.НатоуказујеасоцијацијаЦРНИЛО.Заразликуод
прототипичнељубави је,какопоказујуодговорииспитаника,мушко-женски
односилиодноспрвенственорезервисанзадвоје(задвапријатеља,задве
сестре,сеструибрата,мајкуидете),прототипичнамржњајемеђунацио-
налнаилимеђудржавнамржња.Натоуказујуреакије:ПОЛИТИКА,НЕЧО-
ВЕЧНОСТ, РАТ,СИЛА,НАЦИЈА, РАСНА,АМЕРИКА,АМЕРИКАНЦИ.
Оваврстаасоцијацијапоказује зависностконцептуализацијеемоцијаод
друштвенихисоцијалнихприликаидаконцептуализацијазаистанемора
бити универзална за све народе.Најчешће реакције на стимулусм ржња 
јесуРАТ,СМРТ,БЕС.Наосновустудентскихасоцијацијалакобибилосаста-
вити и когнитивни сценарио прототипичне мржње за говорнике српског
језика у којем би важну улогу имали: ЗАВИСТ,ЉУБОМОРА,ПРЕЗИР,
СТРАХ,БЕС,СВАЂА,СУКОБ,РАТ,КРВ,СМРТ,РАЗДОР.

Докљубавконцептуализујемокаоблаженствоизадовољство,мржњајепа-
толошкаемоција.Натоуказујуреакције:БОЛЕСТ,ОТРОВ,НЕНОРМАЛНО.

Изазивачимржњесупремабројностиасоцијација:ЗАВИСТ,ЉУБО-
МОРА,КОМПЛЕКС.Мржњупратеидругеемоције:БЕС,ПАТЊА,ПРЕ-
ЗИР,СТРАХ,БОЛ,СТРЕС,АГРЕСИВНОСТ,НЕТРПЕЉИВОСТ.

Може се закључитида, иако је за антонимеуобичајенодана сличан
начинразвијајуполисемантичкеструктуре,онинеморајунасличанначин
да се концептуализују,што асоцијације недвосмисленопоказују.Ипоред
тога,антонимисуучврстојлексичко-семантичкојиасоцијативнојвези.

Асоцијативнитестовисемогумоделиратиузависностиодциљеваистра-
живања. Једнаодхипотезаувезисаконцептуализацијомемоција јестеда
постоје прототипичне ситуације у којима се нека емоција испољава и да
истраживање концептуализација сваке емоције подразумева изналажење
таквеситуацијезаговорникенекогјезика.Натомесезаснивајукогнитивни
сценарији.Снамеромдадокучимотипичнеситуацијеукојимасерађаимани-
фестујенекаемоција,саставилисмотестконтролисанихасоцијацијаукоме
сеодиспитаника,студенатаУчитељскогфакултетауБеограду,тражилода
завршезапочетереченице:Бес је кад … Т уга је кад… Страх је кад… Љ убав 
је кад…Анкетујепопуњавало120студената,арезултатићесеуовомраду
украткоприказатинапримеруанализеодговоранастимулусБес је кад…
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Бес је кад…Систематизацијареакцијапоказујетринајчешћатипаасоци-
јацијанаљутњу.Првије:ЉУТЊАЈЕКАДМЕНЕКОИЗНЕРВИРА.Други:
ЉУТЊА ЈЕ БЛОКИРАНИ ЦИЉ. Трећи: ЉУТЊА ЈЕ КАД ИСПОЉИМ
ФИЗИОЛОШКУРЕАКЦИЈУКАОПОСЛЕДИЦУНЕКОГДОГАЂАЈА.

Оватритипаасоцијација(атосу,уствари,триврстеконцептуализације)
указујунаљутњукаореакцијунадогађај.Тајдогађајимадвасвојаоблика,
првијесасамоједнимучесником–онимкојидоживљаваљутњу,јерје
фрустриранунемоћидаостварициљ,адругијесадваучесника–онимкоји
доживљаваљутњуионимкојијеизазива.Доживљавачљутњеутипичном
случајуреагујенанекунеправду,понижење,увредукојумујенеконанео.

Дакле,овајасоцијативнитестпоказуједајељутњаусвомнајтипичнијем
обликуреакцијанаблокиранициљилинананесенопонижење.Задатакје
постављентакодабисемоглианализиратиисамидогађајикојидоводедо
љутитереакције.

Примеризаљутњуизазванублокиранимциљемсаједнимучесником:
Љутњајекаднемогуискренодакажемоноштомислим;каднеуспешу
ономештожелиш;каднемогудадобијемоноштожелим,амогућеје;кад
нештопланираш,анеиспаднекакосихтео;недобијемоноштосамочекивала;
каднампобегнеаутобус.

Примеризаљутњуизазванунанесеномувередомилипонижењемсадва
учесника:Љутњајекадмијеучињенанеправда;кадсампотпунонемоћану
случајунеправде;кадмедечкопреварисмојомнајбољомдругарицом;кадме
неколаже,амислидајанепримећујем;кадтипрофесорнедазаслуженуоцену;
кадасамуситуацијидабудемљубоморна;кадменекоправилудом;кадтенеко
превари;кадвидимданеколаже,агледамеуочи;кадтенеконамерноизигра;
каднекорадионоштоменервираипокушавадамепонизи;кадсиразочаран;
каднемогудаутичемнанештоштоседесило,амислимданијеуреду.

Занимљивојеиздвојитифизиолошкеилифизичке(агресивне)реакције
каопоследицуљутње,акојенампоказујенаведенаанкета:Љутњајекадбих
срушиласвеокосебе;каднемашконтролунадсобом;кадсеизгубиш;кад
бихпобиласвеокосебе;кадбихнекогубила;кадмидођедаубијемикад
губимконтролу;кадсиизнервиранданеможешдасеконтролишеш;кад
бихнајрађеубиланеког;кадизгубишразум;кадрукамаударашујастук;кад
осетишданештокључаутеби;кадискалимонасебинештоштоједруги
урадио;кадгоримизнутраижелимдапукнем;каджелишдаразбијешсве
окосебе;каднемогудасавладамнегативнеемоције;каднеконтролисано
лупимпрвипредметкојисенађеублизини;кадпостајемагресивна;кадје
човекнеразуман;каджелишданекогпоједеш.

Овимспонтанимодговоримаиспитаникапотврђујусенекеконцептуа-
лизацијекојесуурадунаведене.Например:ЉУТЊАЈЕТОПАОФЛУИД
УКОНТЕЈНЕРУ:Љутња јекадосетишданештокључаутеби.ЉУТЊА
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ЈЕВАТРА:Љутњајекадгоримизнутраижелимдапукнем.ЉУТЊАЈЕ
ЛУДИЛО:Љутњајекадизгубишразум.Љутњајекадјечовекнеразуман.
ЉУТЊАЈЕНЕПРИЈАТЕЉУБОРБИ:Љутња јекаднемогудасавладам
негативнеемоције.ЉУТИТОПОНАШАЊЕЈЕАГРЕСИВНО,ЖИВОТИЊ-
СКОПОНАШАЊЕ:Љутњајекаджелишнекогдапоједеш.

Одговорииспитаника такођепотврђујуобавезандео типичног сценарија
љутњеогубљењуконтролељутеособеинеспособностисавлађивањаемоције.

Приликомиспитивањапридевасазначењемљудскихособина(Драги-
ћевић 2001) показало се да типична ситуација у којој се нека особина
испољаваподразумеваитипичногносиоцаособине.Томожебитиносилац
некогзанимања,чланпородице,припадникнекедруштвенегрупеилинеке
генерацијеитд.Поставилисмосличнухипотезуиувезисаемоцијама.У
различитим ситуацијама људи могу испољавати различите особине и те
ситуацијеуњимамогуизазватиразличитеемоције,али,вероватно,постоје
типичнидоживљаваоциодређенихемоција,каоштопостојетипичниноси-
оцинекихособина.Дабисмопотврдилиовухипотезу,саставилисмотест
контролисаних асоцијација, у коме се од испитаника тражило да попуне
следећереченице:1)–––––––––––осећатугу.2)––––––––––––осећаљубо-
мору.3)–––––––––––осећасрећу.4)––––––––––осећастрах.5)––––––––
––осећастид.6)–––––––––––осећапонос.7)––––––––––осећастраст.8)
––––––––––осећабес.9)–––––––––осећаљубав.

Показалоседасенекиодговориупадљивоиздвајају,итиме,прекотипи-
чногдоживљаваоцаемоције,разоткривајуначиннакојиконцептуализујемо
емоције.Такоје,например,ДЕТЕтипичандоживљавалацсреће,ОТАЦи
ПРОФЕСОРсевезујузабес,ДЕТЕиВОЈНИКзастрах,ОТАЦ,ПОБЕД-
НИКиРОДИТЕЉзапоноситд.Можесезакључитидасеутипичномслучају
страхвезујезарат,поносзародитељствоитд.

 Анализаасоцијацијаговорникаједногјезикапружаувидуконцеп-
туализацијуемоција,утомсмислуштопружарелевантнуграђузаиспити-
вањеконцептуализацијеметафорамаисценаријима,аистовременоомогу-
ћавасагледавањепроблемаиизнекихнових,разноврснихуглова.

Асоцијативниречницисловенскихјезика
усемантичкимистраживањима

Увод. За проучавање значења и лексикографски опис лексема први
коракуобичајеногметодолошкогпроцесајестеексцерпцијаграђеизразли-
читихизвора,каоштосукњижевнадела,новине,уџбеници,приручници
итд.илипреузимањепримераизелектронскихкорпуса.Следећикоракјесте
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сортирање прикупљене грађе – семантичар раздваја примарно и посебна
секундарназначењанаосновуконтекстаукојемјелексемаупотребљена.У
тојтријажиоделитихсемантичкихреализација,односноуидентификовању
примарногзначења,важнуулогуима(1)тзв.семантичкапозицијалексеме
(Гортан-Премк2004:49-58)и(2)бројпримеракојимсенекозначењепотвр-
ђује.Семантичкапозицијалексемеупотребљенеуосновномзначењуоства-
рујесебезнекедругеречикојабибилатзв.семантичкидетерминатор,ипо
томе се основно значење разликује од свих осталих.71 Број прикупљених
примераимазначајноместоуидентификовањупримарногзначењајерсе
лексеменајчешћеупотребљавајууосновномзначењу,пасеанализомграђе
обичноиспоставидасепримарнозначењеегземплификујенајвећимбројем
примера.

Овиуобичајениметодолошкипоступциупроценистатусазначења
лексемачестосунедовољнииизазивајубројненедоумице,например,да
лијеосновнозначењеонокојејеетимолошкипримарнијеилионокојеје
типичнијеуупотребииз синхронијске језичкеперспективе.Осимтога, у
некимслучајевима,тешкојеодгонетнутикојејеоддвазначењатипичније,
ако суобабогатопотврђенау грађи.72Употрази за типичним,основним
значењемодвеликепомоћиулексикографији,лексикологијиисемантици
уопштемогубитиасоцијативниречници.

Уиспитивањузначењанекихврстаречи,каоштосупридевииглаголи,
доосновногзначењанајпоузданијеседолазиразоткривањемтипичневан-
језичкеситуацијекоја јеувезисонимшто значидаталексема.Придеви
хр абар,искрен,в еран могусеприписатинајразличитијимлицимаунајраз-
личитијимситуацијама,алидабиседошлодоосновногзначења,морајусе
сагледатиосновне,типичнеситуацијеукојимасеиспољавајуовеособине,
каоитипичниучеснициутимситуацијама.Дооваквихподатаканајпоузда-
ниједолазимоасоцијативнимтестовима,односноподацимаизасоцијатив-
нихречника.

Упоглављуопримениасоцијативнихтестоваусемантичкимистражива-
њиманаведен је тест асоцијација чији је закључакда говорници српског
језика у својим првим асоцијацијама убедљиво најчешће храброст припи-
сујувојнику,верностмужуодносножени,лукавосттрговцуиполитичару

71Акокажемо,например,Ку ћа је на бр ду,јасноједајелексемаку ћа употребљенауоснов-
номзначењу,јерузњунијеупотребљенанекадругаречкојабисугерисаладауовомпримеруку ћа 
значинештодруго.УпримеруУда ла се у ку ћу Пе тро ви ћаименицаПе тро вићпредстављасеман-
тичкидетерминаторкојинамоткривадаку ћа уовомпримеруозначавапо ро ди цутј.данеможе
самосталнодаостваридатозначењеидајетозначењесекундарно.

72Например,изсинхронијскејезичкеперспективенијесасвимјаснокојејепримарнозначе-
њепридеваљут.Реклобиседаљут уљу та па при ка иљут уљут чо век имајуравноправанстатус.
Лексикографбисе,вероватно,определиозапрвислучај,јерјезначењепридеваљут удругојсин-
тагмипосталоодзначењаљут упрвој.Међутим,далијетоувекнајважнијикритеријум?
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итд.Дакле,типичнахрабростујезичкојслицисветасрпскогнародајесте
храбросткојасеиспољаваурату,типичнаверностсевезујезаситуацију
брака, типична лукавост се, према нашем поимању, везује за трговину и
политику.Резултатиовогасоцијативногтестамоглибисесвеликимуспе-
хомискориститиулексикографији,удефинисањупридевахр абар,в еран,
л укав итд.у једнојезичкимописнимречницима.Асоцијацијеговорника
самеизбацујуупрвипланосновназначењаовихпридева.Некедруге,мање
фреквентнеасоцијације,откривајуиосталањиховазначења,афреквенција
реакцијаодређујеихијерархијутихзначења.

Дакле,ванјезичкоискуство(друштвено,политичко)одређуједа,напри-
мер,политичаредоживљавамокаолукаве.Тованјезичкоискуство,карак-
теристичнозадржавнузаједницуукојојживимо,обликујенашпогледна
свет.Отудасеуасоцијацијамалукавостнајчешћевезујезаполитичареили
трговце.Преко те асоцијативне,менталне, когнитивне сфере ванјезичко
искуствосеуплићеујезик,апресвега,усемантику.Основнозначење
придевал укав требалобидефинисати(улексикографији)илианализирати
(усемантици)имајућиувидуситуацијукупопродаје (иодносаизмеђу
продавцаикупца)илинекеполитичкеакције(иодносаизмеђудваполити-
чара,односнополитичараидруштвенегрупекојојсеонобраћа).

Моглобисепретпоставитидаговорницидругихјезика,тј.становници
другихземаља,имајудругачијеванјезичкоискуство,којесе,затим,другачије
манифестујеусферименталног,папрекотесфереиусферијезика.

Циљистраживања.Циљовогистраживања је да сенамаломузорку
истражиовапојава.Наосновусрпског,рускогибугарскогасоцијатив-
ногречника(САР,РАР,БАР)упоредићесереакцијеиспитаниканатри
стимулуса–стар,глуп илеп ипредочићесереперкусијесвихразличитости
назначењепридева-стимулусауоватрисловенскајезика.Испитаћесесамо
фреквентнијереакције,ито(1)онекојесеодносенаљуде-носиоценаведе-
нихособина;(2)онекојетакођеозначавајуљудскеособинеиналазесеу
синонимском,антонимском,хипонимскомилинекомдругомсемантичком
односупремастимулусу.Занемарићесеодговорикојиимајуфреквенцију1.
ПолазисеодхипотезедасуСрби,БугарииРусиималисличнодруштвено-
-политичкоискуство,којеје,вероватно,условилобројнесличностиупо-
гледунасвет,расуђивању,закључивању.Ипак,упитањусутриразличита
културнаобрасца,итојеморалооставититрагауколективнојекспресијии
језичкојслицисвета.

језичка
сфера

сфераванјезичког,
реалногискуства

сфераасоцијативног,
менталногискуства
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Анализа.Стар.Овајпридевјекаостимулусобрађенусватриасоци-
јативнаречника.Урускомасоцијативномречникузабележеноје237разли-
читихреакција,аодтога155појединачних(од1065испитаних);убугарском
речникуима221различитареакција,а169појединачних(од577испитаних),
доксрпскиречникнаводиреакције800испитаника,191различитуреакцију,
а137појединачних.Овиподациуказујунамноштворазличитиходговорау
сватријезика,алисенајвећибројреакцијагрупишеоко3најфреквентнија.
У српском и бугарском језику најфреквентнији су одговоримлад, д еда и
ч овек (итотимредоследом),ауруском–д еда,дом имлад.Занимљивоједа
сеубугарскомречникудом уопштенејављакаореакција,аусрпскомасоци-
јативномречникусузабележенасамо2одговора.Наведенинајфреквентнији
одговорисасвимсуочекивани.Ументалномлексиконупостојијакаасоција-
тивнавезаизмеђуантонима,панечудиштојенајфреквентнијиодговорна
стар придевмлад.Такођејеочекиванодапридевкаонесамосталнаречима
фреквентнозаступљенесинтагматскереакције,пресвегаименице.Неизне-
нађујеодговорд еда којисепојављујекаоглавнаречстереотипнесинтагме
ст ари д еда,анич овек,јерстимулусстар спадаупридевесазначењемљуд-
скихособина.

Ако се узму у обзир и осталифреквентнији одговори који се односе
наљуде, запажа се да је, према реакцијама испитаника, типичан носилац
овеособинед еда,д ека,ч ича,ст арац.Заразликуодовиходговора,којисе
језичкинепоклапају,аустварипредстављајуједнуреакцију,убугарскоми
рускомјезикуодговорисуочигледноразноликији.ЗаБугаре,стар јед еда,
алииво јник,гл упак,ко цкар,м удрац,аурускомд еда,друг,ст арац,л удак,
во јник,пр иј атељ,муж,отац,уч итељ,ђ аво,сл уга.Реклобиседаасоција-
цијенапридевстар усрпскомјезику побуђујесамопримарнозначењеовог
придева73,доксуосталахијерархијскинамногонижимлествицама,пасеу
свестиговорниканеактивирајунезависноодконтекста.Урускомибугарском
језику,осимосновногзначења,важнуулогуимајуинекасекундарназна-
чењапридевастар,којаселакоактивирајууасоцијацијамаговорника.74
Некефреквентнијеасоцијацијерускихибугарскихиспитаникасасвимсу
необичнезасрпскеиспитанике(например,во јник).

Усватринародастаростсевезујезаискуство,мудрост,алииумор.
ЗапажаседаРусистаростповезујусамноштвомпожељнихособина,као
штосум удар,п ам етан,д обар,заразликуодБугара,закојејестар,осим
штојем удар,истовременоиб ол естан,н еср ећан,н ем оћан.Срби,слично
Бугарима,имајупретежнонегативанодноспремастарима,аспискунега-

73ПремаРеч ни куМС,примарнозначењепридевастар гласи:ко ји је до жи вео мно го го ди на,
ко ји је про шао до ба нај ве ћих фи зич ких спо соб но сти;супр.млад.

74Например,премаРеч ни ку МС:ду го го ди шњи:ста ри при ја тељ;ко ји по ти че из про шлих 
вре ме на:ста ри вој никитд.
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тивнихоцена(каоштосу:м атор,бе сп ом оћан,и стр ошен,и зб оран)онипр-
идодајујошид ос адан.ЗанимљивоједаСрби,каоиРуси,застароствезују
доброту.

Наосновуасоцијацијаизасоцијативнихречникасватријезиказапажа
сеамбивалентанодноспремастарости,итоусветрикултуре.Уизвесној
меритаособинасепоштујеиверујеседастаростдоносимудрост,искуство,
разборитост,доброту,алииизбораност,болести,немоћ,истрошеност.На
основуподатакаизасоцијативнихречника,чиниседаРусиимајувишера-
зумевања,трпељивостиихуманостипремастаримаодБугараи,јошизра-
зитије,одСрба.

Глуп.Овајпридевјекаостимулусобрађенусватриречника.УСр пском 
ас оц иј ати вном ре чн ику од800одговорабилоје257различитихи181поје-
диначан, у Р уском ас оц иј ати вном ре чн ику од 527 одговора, било је 187
разноврснихи136онихсафреквенцијом1,ауБ уга рском ас оц иј ати вном 
ре чн ику од583одговора,било је250различитихи191појединачан.Ови
подаципоказујуда сунајдивергентнијиодговорибугарскихиспитаника
(приближно43%различитихи33%појединачниходговора),анајхомоге-
нији су одговори српскихиспитаника (приближно 32%различитихи 23%
појединачних одговора). Виши степен дивергентних реакција указује на
нестабилнијистатусстимулусаументалномлексикону,па,стога,закључу-
јемо да је најстабилнији статус придева глуп у српском језику.У вези са
најфреквентнијимодговоримапонављасеистаочекиванаситуацијакаоуслу-
чајупридевастар–највећуучесталостимајуантонимиисиноними,а,од
синтагматскиходговора,именицеопштијегзначења.ПоновоСрбииБугари
имајуистатринајфреквентнијаодговора,атосуусрпскомп ам етан,ч овек 
иогр ан ичен,т упав,аубугарскомч овек,п ам етанитуп.Рускиодговорису
врлослични:ч овек,п ам етан,л удак.

Прототипични носиоци ове особине, према подацима из асоцијатив-
ног речника, за Србе су: уч еник,пл ав уша,Б ос анац, а било је и одговора
п ол и цајац,п ол ит ичар итд.Очигледнајевезаизмеђуреакцијаиспитаникаи
шала.Постављасепитањедалисувицевиусловљениколективномекспре-
сијомоБосанцу/полицајцукаоглупоммушкарцуилиплавушикаоглупој
жениилијеколективнаекспресија,односнопрототипглупемушкеилижен-
скеособе,заснованнавицевима.ПрототипичниносиоциглупостизаРусе
суд ечак,д ете,краљ (король),муж,уч еник,де чко,м омак, м удрац,ст удент,
друг.Очигледноједанемафреквентнијиходговоракојисукарактеристи-
чнизаспецифичноколективноискустворускогнародаидасеглупоствезује,
пресвега,замлађељуде(задецуиомладину,заразликуодмудростикоја
севезује застарељуде)изаученикеистуденте,односнозаситуацију
учења.БугарскиасоцијативниречникпоказуједасузаБугареглупи,пре
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свих:н арод,п ол ит ичар,к ол ега,м омак, ст удент.Бугарскереакцијеближе
сурускимнегосрпским.Везивањеглупостизаученикеистуденте,тј.заси-
туацијуучења,вероватнојеуниверзално–усвакомслучају,очекиванојејер
суиспитанициусватрислучајастуденти.

Срби, осим за синониме (огр ан ичен,т упав, прост) стимулус глуп 
фреквентнијевезујузаследећељудскеособине:ј адан, не обр аз ован,р ужан,
н а иван,д обар,н есп ос обан,н еср ећан,ср ећан.Рускииспитаницисудавали
углавномсинтагматскеодговоре,такодајемеђуодговоримамалопридева
сазначењемљудскихособина:м али,н а иван.Бугарскииспитаницисудали
следеће одговоре:пр иглуп, см ешан,н еук,д обар,н еср ећан,н а иван,н евин.
Асоцијацијеуказујунаувреженомишљењеусватринародаотомеда је
добарчовекустваринаиваниглуп,каоинаставдајеглупчовексрећанјер
јенеспособандасагледаживотнепроблеме.

Закључујемодасеусветрикултуреглупостсличноразумева,алидасу
одговорисрпскихиспитаникаизразитијевезанизанационалнихумори,у
опште,погледнасвет.

Леп.Придевлеп јекаостимулусобрађенусватриасоцијативнаречника75.
Усрпскомасоцијативномречникуод800одговора,245 јеразноврсних,а
165појединачних,урускомречникуод494одговора,169јеразноврсних,а
125појединачних,аубугарскомречникунаведенје581одговор–232разли-
чита,а170појединачних.

НајфреквентнијиодговорисепоклапајузаСрбеиБугаре(Срби–р ужан,
ч овек,де чко;Бугари–м ушк арац,р ужан,ч овек)иодступајуурускомреч-
нику(дан,пол,ч овек).ПрототипичниносиоцилепотезаСрбесу:мл адић,
ја,д ево јка,Ап олон,Бог,заРусе:мл адић,д ево јка,муж,принц,азаБугаре:
м ушка рац,ж ена,Бог,д ете,м ан екен.Одговорисууопштени,каоисама
особина, али се међу српским и бугарским одговорима пажњу привлачи
Бог.ВероватноиБугарикаоСрбиверујуда јеБоглеп.76Србизапридев
леп везујуследећеособине:пр иј атан,зг одан,пр ивл ачан,в исок,д обар,глуп,
пр азан,с ав ршен,уобр ажен,Руси:ч уд есан,д обар,чист,оп асан,аБугари:
п ам етан,д обар,ч ар обан,глуп,пр иј атан,в исок,млад,с ам ољ убив.Српски
и бугарски одговори се поклапају у високој мери – узфизичку лепоту иде
висина,младост,савршеностискладност,алисулепиљудисамољубиви,
уображени,празнииглупи.Постојиамбивалентанодноспремаовојосо-
бини,однајдубљегуважавањадопрезрења.Тоштосеусватријезикакао
асоцијацијаналеп јављад обар нечуди, јеркакоистраживањапоказујуу
српскомјезикунанивоусекундарнихзначења,збогсемантичкепрезасиће-
ности,овипродевисусиноними(Драгићевић2001:195-201).

75Урускомасоцијативнимречнику,уствари,анализирамостимулуспре кра сный,штојеси-
нонимкојимсеисказујелепотајачегинтензитета.

76Исп.српскифразеологизамлеп као Бог.
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Закључци:Накрајуовеограничене анализе закључујемодапостоји
високасличностуасоцијацијамаСрба,БугараиРуса.Онауказујенакулту-
ролошке,социолошкеиполитичкевезеовихнародаинањиховозаједничко
искуство.Изненађујућајесродностизмеђусрпскихибугарскиходговораи
онасведочиоскороидентичномпогледунасветСрбаиБугара.

Уфимцева јеуПредговорузабугарскиасоцијативниречникпредста-
вилапроучавањеједрајезичкогсазнања.Доњегаседолазианализомпода-
такаизасоцијативнихречникавишенарода.Једројезичкогсазнањасесастоји
изјединицакојеимајунајвећибројвезасадругимјединицамаасоцијативног
сета.Уфимцевајеизнелатаквихпрвих30лексемаизједрајезичкогсазнања
Руса,Белоруса,БугараиУкрајинаца.Првих5јединицазаједничкогједрасу:
ж ивот,ч овек,к ућа,љ убавир адост.Уфимцевазапажанајвећипроценат
пресецањауиспитиваномфрагментуједрајезичкогсазнањаизмеђуБело-
русаиУкрајинаца.Додајемодаистатаквасродностпостојиуодговорима
СрбаиБугара.

Засемантичарасвакафреквентнијаасоцијацијаоткриванекусеманти-
чкукомпонентустимулусаилињеговусинтагматскуодноснопарадигматску
везусадругимјединицамалексичкогсистема.Збогтогајесвакаучестала
асоцијацијаважансемантичкиподатак.Осимтога,овомалокомпаративно
истраживањеуказалонамјеинаследеће:1)напримеруреакцијанапридев
стар запажаседаасоцијацијеоткривајуистатуссекундарнихзначењау
полисемантичкој структурилексеме.Усрпском језикупримарно значење
придевастар имаубедљиводоминантанстатус,јерсусеасоцијацијеувек
односиленатозначење.Убугарскомирускоминекасекундарназначења
имајуважнупозицијууполисемантичкојструктуријерсумногеасоцијације
указиваленавезустимзначењима.2)Напримеруреакцијанапридевглуп 
запажасењиховаупадљивахетерогеностубугарском језикууодносуна
српскиируски,штоуказујенанижистепенстабилностиовелексемеу
менталномлексиконубугарскогјезика.Могућеједавеликибројразличи-
тихреакцијаподразумеваивећибројзначењаовогпридева.3)Асоцијације
говорникаусватријезикапоказујуамбивалентанодносиспитаникапрема
старостиилепоти.Податакостатусутихособинакаоистовременопожељ-
нихинепожељнихимаважнуулогуусемантичкимкласификацијамаових
придева.

Овакраткаанализајепоказаладаасоцијативниречницисловенскихје-
зиказначајноунапређујуметодологијуиспитивањасловенскихјезика,али
икултуре,уверењаистереотипасловенскихнарода.
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циплинарниприступјезику,малагрупалингвиста,учесниканатомпројекту
(ПредрагПипер, дописни чланСАНУ, редовни професор наФилолошком
факултетууБеограду, дрРајнаДрагићевић, доцентнаФилолошкомфакул-
тетууБеоградуидрМаријаСтефановић,доцентнаФилозофскомфакултетуу
НовомСаду)одлучиласедаизрадипрвиасоцијативниречниксрпскогјезика.
Утокуприкупљањаграђезаовајречникауторису,користећиседобијеним
материјалом,истраживаливербалнеасоцијацијеговорникасрпскогјезика,а
резултатесуобјављивалинадомаћимимеђународнимнаучнимскуповима.
ДеотихзакључакаизнесенјеиуУводуовогречника.

Најобимнијииметодолошкинајразрађенијиинајосмишљенијиасоција-
тивниречникдосадајестеА сс оц и ати вный т ез а урус с овр ем ен ого ру сско го 
яз ыка (1994-1996),чијисуауториЮ.Н.Караулов,Ю.А.Сорокин,Е.Ф.
Тарасов,Н.В.УфимцеваиГ.А.Черкасова.Тај речник је, у онојмериу
којојсутодопушталефинансијскеидругемогућности,биоузорпокомеје
састављенСр пски ас оц иј ати вни ре чник.ИдејааутораСр пског ас оц иј ати в-
ног ре чн икабилаједанаставепројекатКарауловаисарадникаидасакупе
материјалкојиће,посвимкритеријумима,битиупоредљивсарускиммате-
ријалом,чимебисекористодсрпскогречникаувишестручила.Теккадасе
увеликоотпочелосрадом,испоставилоседасеиунекимдругимсловенским
земљамадошлодоистеидеје,дајеосмишљенпројекатСл ове нског ас оц ија-
ти вног ре чн ика идасепоугледунаРускиасоцијативниречникизрађују
асоцијативниречницибелоруског,бугарског,српскогиукрајинскогјезика.
НачелусрпскогтимајеСлободанкаГашић-Павишић.Ас оц иј ати вни ре чник 
б уга рског ј ез ика завршен је 2003. године.Ас оц иј ати вни ре чник ср пског 
ј ез ика јепобројустимулусаиреакцијанасвакиодњихобухватнијиодреч-
никакојизваничнопредстављајуделовеСл ове нског ас оц иј ати вног ре чн ика 
исвакакосеуклапаутајвеликисловенскиасоцијативнипројекат.

Грађазаасоцијативниречникприкупљасетестовимаасоцијацијакоје
попуњавајуиспитаници, а затимсереакцијена задатеречи (стимулусе)
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обрађују и сортирају пофреквенцији од најучесталијих до појединачних.*
ПрвизначајнијиасоцијативнитестсаставилисуКентиРосаноф1910.године.
Њиховтестсесастојаоод100речи-стимулуса.Одтададоданасуобичајено
једасеасоцијативнитестсастојиод100речи,иакомногитокритикујусма-
трајућитакавтестсувишеобимнимизамарајућимзаиспитанике.Караулови
његовисарадницитакођесукористилитестод100стимулуса,пасеиграђаза
српскиасоцијативниречникприкупљалатаквимтестовима.

Иакопостојеразличититиповиасоцијативнихтестова,пасеистражи-
вачиузависностиодтипаистраживањакористеразличитимстратегијама
уосмишљавањузахтевазаиспитанике,заасоцијативниречниккористесе
тестовидискретних,слободнихасоцијација.Тозначидасеодиспитаника
очекуједанасвакизадатистимулусодреагујупрвомречјукојаимпаднена
памет.Томожедабудебилокојаречитребадабудесамоједнареч,односно
једнасемантичкајединица(реч,синтагма,фразеологизамидр.).

Асоцијативни речник српског језика састоји се из 600 асоцијативних
поља,односносачињавајугаодговорина600стимулуса.ПремаКараулову,
резулатиасоцијативногтестасматрајусевалиднимакојенастимулуспри-
купљено500одговора.ЗапотребеАсоцијативногречникасрпскогјезикана
задатеречиодговаралојеоко800испитаника.

 По угледу наР уски ас оц иј ати вни ре чник испитаници су били
младићиидевојкеизмеђу18и25година.ПоКараулову,омладинајебудући
носилацкултурногидруштвеногживотанације,пасенаосновуњихових
реакцијаможепрогнозиратиискициратибудућикултурни,политички,је-
зички,психолошки,социолошкипортретнације.Анкетиранисуученици
трећег и четвртог разреда београдских и зрењанинских средњих школа,
каоистудентиБеоградског,НовосадскогиНишкогуниверзитета.Захваљу-
јемосепрофесоримаистудентимаФилолошког,Учитељског,Медицинског,
Архитектонског,ФилозофскогфакултетаиФакултетаполитичкихнаукау
Београду,затим,ФилозофскогфакултетауНовомСаду,Филозофскогфакул-
тетауНишу,професоримаиученицимаЗрењанинскегимназије,Медицин-
скешколеуЗрењанинуиПрвебеоградскегимназије.Студентииученици

*Иакофреквенцијаречинијејединиважанкритеријумзаизборстимулуса,усастављању
листестимулусазаАсо ци ја тив ни реч ник срп ског је зи какористилисмосеследећимфреквенциј-
скимречницима:СмиљкаВасић,По ла зне осно ве но ви је срп ске про зе,књ.2,Фре квен циј ски реч ник 
Ха зар ског реч ни ка МилорадаПавића,Београд,1998:Институтзапедагошкаистраживања,Завод
зауџбеникеинаставнасредства;ВладиславаКнафлич,Фре квен циј ски реч ник бу ду ћих учи те ља,
Београд,1990:Институтзапедагошкаистраживања,ПросветаиВераЛукић,Деч ји фре квен циј ски 
реч ник,IIдопуњеноиздање,Београд,1983:Институтзапедагошкаистраживања.Најфреквентније
речиуспискустимулусачинеједнулексичкугрупу,којајесастављенанаосновупоклапањанај-
фреквентнијихречиизоватрифреквенцијскаречника.Поузданостиовакодобијенихподатакао„
испитаникачијаселексикаузималауобзир.
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свиховихшколаифакултетаутоку2002.и2003. годинепопуњавалису
писменимпутемасоцијативнеанкетекојесуауториречникафотокопирали
идистрибуирали.

 Стимулусесачињавајуречииздвадесетакнајдоминантнијихтемат-
скихгрупа:боје, звуци,облици,сродство,деловитела,емоције,особине,
простор, време, нације, језици, политика, историја, национална култура,
савременанаука,савременатехника,хранаипиће,најфреквентнијеречи.
Залингвистичкаистраживањанајзначајнијајеоналексикакојаспадауос-
новнилексичкислој,атосунајфреквентнијеречи,речикојеимајунаjбога-
тијуполисемијуидеривацију.Међутим,овајречниктребадазаинтересујеи
стручњакедругачијихинтересовања–социологе,психологе,политикологе
итд.ЗбогтогасууРечникукључениионистимулусикојисеодносенатре-
нутакукомеживимо–Милошевић,Хаг,НАТОидр.Најфреквентнијиодго-
вористуденатанаоваквестимулусе,каоинаонекојисеодносенаисторију
инационалнукултуру,представљаћезначајанизворподатаказаразличита
хуманистичкаиспитивања.Састављајућисписковеречи(отприликедваде-
сетакречиизсвакетематскегрупе)водилосерачунаотомеда:1)тобуду
речикојесуобрађенеуАс оц иј ати вном ре чн ику р уског ј ез ика дабисемогле
поредитиреакцијерускихисрпскихђакаистудената;2)датобудуречи
различитеграматичкеврстезбогтогаштореакцијезависеодстимулусау
томсмислушто,познатоје,пунозначнеречидајумањеразноврснеодговоре
од непунозначних, реакције на именице су најчешће парадигматске, а на
прилогесунајчешћесинтагматске,реакцијенапридевеиглаголесуразли-
чите(исинтагматскеипарадигматске),алиреакцијенапознатепридевесу
чешћепарадигматскенегореакцијенанепознатеинефреквентнепридеве;
3)500стимулусапредстављајуречиуосновномоблику, а100стимулуса
представљајуречиунекомзависномоблику(именицекојенисууномина-
тивуједнине,глаголикојинисууинфинитиву,придевикојинисууномина-
тивуједнинемушкогродаитд.Заморфолошка,синтаксичкаинекадруга
испитивањареакцијенастимулусеузависномобликупредстављајунеис-
црпанизворинформацијаограматичкомпонашањуречи.

УсастављањуспискастимулусаучествовалајеимрРадославаТрнавац,
асистентнаФилолошкомфакултетууБеограду,пајеовоприликадајојсе
захвалимонапомоћи.

 Анкетирањеученикаистуденатаизведенојеу6циклуса2002.и2003.
године.Састављеноје6анкетасапо100различитихстимулуса.Упрвих5
анкетастимулусисуречиуосновномоблику,ашестуанкетусачињава100
пробранихречиузависномобликукојесуунекојодпретходниханкетабиле
уосновномоблику.ИзгледанкетепреузетјеодКараулова.

КаоизапотребеР уског ас оц иј ати вног ре чн икаодиспитаникајетражено
данаанкетипопунеподаткеувезисаполом,узрастом,матерњимјезиком,
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факултетомилишколомкојупохађају.Датојекраткоупутствоиспитаниц-
имаданасвакузадатуречдопишупрвуречкојаимпадненапаметидаје
засакиодговорпредвиђенооко6секунди.ОноучемунијеподражаванКар-
аулов,тоједасвакаанкетабудеразличита.Предносттаквеанкетесастоји
сеутомештосесмањујемогућностдапретходнистимулусилиреакција
утичунаодговорнаследећистимулус.Акобисвакаанкетабиларазличита
одпретходне,тобибилознатноскупљеодфотокопирањаистиханкета,па
сеодтеидејеодустало.

Овакојеизгледалаанкетаброј5:

Пројекат:Ас оц иј ати вни ре чник ср пског ј ез ика

АНКЕТАБР.5

Пол:МЖКоликоиматегодина?_____________Матерњијезик:
_____________

Факултет/Школа:___________________________________________
Датум:______________

Молимовасданазадатеречиодговоритеједномречјуилидвемаречима
којевампрвопаднунапамет.Заизрадуанкетејепредвиђено10минута(око
6секундипосвакојзадатојречи).

1.неиздржљив_______________
2.осуда_____________________
3.радост____________________
4.унија_____________________
5.кућни_____________________
6.изненада__________________
7.резултат___________________
8.рођака____________________
9.овде______________________
10.још______________________
11.година___________________
12.немати___________________
13.много____________________
14.говедина_________________

15.волети___________________
16.праг_____________________
17.подршка_________________
18.муж_____________________
19.милосрђе_________________
20.воћка____________________
21.доле_____________________
22.историја_________________
23.губици___________________
24.упозорити________________
25.техника__________________
26.вино_____________________
27.прост____________________
28.прозор___________________
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Кадасу2003. годинесве анкете билеприкупљене(ато јеоко4800
анкета),приступилосеизрадикомпјутерскогпрограмакојибисортирао
податке.Одпрограмера јетраженодаасоцијативна поља будунакрају

29.патриотизам______________
30.вакуум___________________
31.криминал_________________
32.браон____________________
33.груди____________________
34.стваралаштво_____________
35.кривица__________________
36.таман____________________
37.топао____________________
38.мотоцикл_________________
39.мало_____________________
40.огорченост_______________
41.приход___________________
42.култура__________________
43.југ______________________
44.националиста_____________
45.транспортовати___________
46.видео____________________
47.родбина__________________
48.сељак____________________
49.нога_____________________
50.горд_____________________
51.вештачки_________________
52.врата____________________
53.непријатељ_______________
54.длан_____________________
55.шуштати_________________
56.моћан____________________
57.стручњак_________________
58.кромпир_________________
59.лагати___________________
60.радник___________________
61.прошлост________________
62.телефонски_______________
63.лицемерје________________
64.зид______________________

65.само_____________________
66.школа___________________
67.звонак___________________
68.врат_____________________
69.мудар____________________
70.терор____________________
71.поврће___________________
72.веран____________________
73.какао____________________
74.мондијализам_____________
75.душеван_________________
76.где______________________
77.дратисе__________________
78.светао___________________
79.логика___________________
80.медији___________________
81.хладан___________________
82.кров_____________________
83.рећи_____________________
84.коса_____________________
85.бунт_____________________
86.праведан_________________
87.интелигенција_____________
88.лимун___________________
89.више____________________
90.празноверје_______________
91.степеник_________________
92.нос______________________
93.партија__________________
94.тужан____________________
95.темељ___________________
96.ружан____________________
97.жесток___________________
98.ослободити_______________
99.рука_____________________
100.влаc____________________
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презентовананаисти начинкаоу Руском а со ци јат ивном р еч нику. Пуних
шестмесециподациизанкетасууношениукомпјутерскипрограм.Израду
компјутерскогпрограмафинансираојеИнститутзаексперименталнуфоне-
тику и патологију говора.Уношење података финансирао је Филолошки
факултету Београду,а израдапрограмаиуношење података поверена је
предузећузаинформатичкиинжењерингНинокиизБеограда.Свимовим
институцијамадугујемозахвалностзаобјављивањеовогречника.

 Одговори на стимулусе распоређени су, као и у Руском а со ци ја-
тивном р еч нику, пофреквенцији,ааковишеодговораимаистуфреквен-
цију,распоређенисупоазбучном реду. Цифраиза одговора показује ко-
ликојеиспитаникадалоистиодговорназадатистимулус.Накрајуасоци-
јативног пољанаводисе7бројева,например:800(165,414,181)+317+
25+229.Првацифра(800)представљаукупанбројиспитаника(односно,
укупанбројприкупљениханкета).Другацифраизванзаграде(317)предс-
тављаукупанбројразличитихреакција,трећацифра(25)показујеколико
испитаниканијеималоодговорнадатистимулус,ачетврта(229)коликоје
одговора којисе само једном појављују.Бројевиу заградипредстављају:
165–бројиспитаникамушкогпола,414–бројиспитаникасадруштвених
смерова,181–бројиспитаникасаприроднихсмерова.Подацикојисууне-
сениузаградииновацијасуовогпројекта,а4цифреванзаградепреузете
суиз Руског а со ци јат ивног р еч ника. Кадасеод800одузмеброј мушких
испитаника,добијасебројженскихиспитаника.Кадасеод800одузмезбир
студенатаприроднихидруштвенихсмерова,добијасебројученикакојису
учествовалиуиспитивању.

 Приликом уношења података било је, наравно, грешака. Неке од
њих су накнадно исправљене, а неке нису. Међутим, оношто ће сваког
истраживачанајвишеинтересоватиуовомречникујестебројнајфреквен-
тнијиходговоранастимулус.Грешкекојесуприликомукуцавањанаправ-
љененемогубитнијеутицатинаопштусликуједногасоцијативногпоља.
Чакиакојеуједномпољувишегрешака,редоследреакцијаупољусене
можебитнијепроменити.

 Пошто су подаци компјутерски израчунавани, у цифрама не би
смело да буде грешака. Морамо, ипак, констатовати да у Речнику није
сасвим поуздан податак о броју испитаника који нису имали одговор
на задати стимулус. Тај податак је исказан трећом цифром иза заграде,
тј. претпоследњомцифрому низу који се даје на крају сваког речничког
чланка.Наиме,дабисезадржаотачанподатако800прегледаниходговора
на сваки стимулус, укуцивачи су, у оним ретким случајевима када нису
могли да прочитају нечитко написану асоцијацију испитаника, такав
одговоруносиликаоомисију,односнокаодаиспитаникнијеимаореакцију
натајстимулус.Натајначинсевештачкиповећавалацифракојапоказује
бројиспитаникакојинисуималиодговорназадатистимулус.Тацифрасе
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незнатноповећавалауодносунаукупанбројодговораинијемоглабитније
даутиченапоузданостосталихподатакаизнесенихуРечникуинаопшту
слику о асоцијацијама испитаника. Овај проблем је био очекиван, јер је
било немогуће очекивати да ће укуцивачи успети да прочитају рукописе
свихиспитаника и да ће правилнопреписати свих 480.000прикупљених
асоцијација(по800асоцијацијаза600стимулуса).

 Првиследећи корак којисепланирау даљем испитивањуасоци-
јација јестекомплетирањеовогречника израдомобратногасоцијативног
речника,одреакцијекастимулусу.Материјалкојијепредстављенуовом
речнику изложићесеуобрнутомсмеру–речничке одреднице биће реа-
кцијестудената,аречничкичланакћесадржаватистимулусекојисуизаWз-
валитереакције.Такоћесеупотпунитиасоцијативниопислексемакојесе
обрађују.АкојекорисникРечниказаинтересован,например,залексему
Американац,погледаћепрвореакцијенастимулусАмериканацуречнику
одстимулусакареакцији,азатимћеуобратномречнику(одреакцијека
стимулусу) проверити списак стимулуса на које је лексемаАмериканац
билареакција.

 Иакојевеликипосаоизрадеовогречникаприведенкрају,тексада
наступановиизазов,атојекоришћењеподатакаизовогречника,пачаки
истраживањеразличитихмогућностизањеговуупотребу.

Овај Асоцијативни речник српског језика сложен је ћириличким пи-
смом, а речнички чланци у њему дати су азбучним редоследом. Унутар
речничкихчланаканизовиречисаистомфреквенцијомдатисуабецедним
редоследом.

јануар,2005.                      Аутори
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бес, бескрупулозност, без комента-
ра,безсвојеисторије,безвезе,Бил
Клинтон,билдинг (боди)!,бледило,
богато, Богови, бомбардовање ‘99,
брига, брзи, будућност, ЦИА, cool,
црнац,Чикаго,чоколада,дебелиљу-
ди,дебилност,дебљина,демократија,
диктатура,дивљизапад,долари,до-
сада, доста о њима, дрипци, држа-
вљани,ђаво,ђубре,енглески,Евро-
пљани, fancy, фаст фуд, филмови,
Флорида,фуј!,гласни,глобализација,
глобализам, глуп народ, глупани,
глупави,гомилакловнова,град,гру-
бост, гужва, хаос, хеј ман, хладни,
хладнокрвност, хормонска обогаће-
ност,иЕнглези,идиоти,империјали-
зам, инстантљуди, инстант нација,
инвазија, исфолирани, исквареност,
изазов, изблазираност, изгубљено,
једноставно, језик, јо мен, Канада,
Канађани,капитализам,каубоји,ко,
којето,колеџ,колонија,комбаји,ком-
пјутер,комшије,конфликти,космос,
крмци, крволоци, лаж, леп привид,
лепа Америка, лицемерје, лопови,
лош утицај, лошиљуди, луди Буш,
луксуз,људскаглупост,манипулаци-
ја,масовност,материја,мешано,ме-
шавинасвега,мисмоувекуправу,
милиони,много,моћно,мојиљуди,
момак,мртви,мрзим,МТВ,мучите-
љи, национализам, нацисти, начин,
надмени,надмоћ,надувани,нај.чо-
коладе, наказе, напад, нападност,
НАТОагресија,не,неволети,некул-
тура,нељуди,неморал,непостојећа

нација, нервоза, нешто глупо, неу-
кус,NewYork,незадовољство,нула,
одвратно,одвратност,ограниченост,
окупатори, олош, они, опуштеност,
оружје,острва,острво,освајачи,отуђе-
ници,паре,педери,перверзни,пиво,
племе,плитко,полицајци,популар-
ност, познати, пожар, прагматизам,
прецењени, председник, преубеђе-
ност, презир, приглупи, присила,
продукција, пропалитет, пропаст
света, прорачунатост, просечност,
простота, противник, психопате,
радни,рагби,ракете,раскошност,ра-
тоборни,ратују,рекламе,робијаши,
рупа,ружни,самосила,СанФранци-
ско,сажаљење,секира,сељаци,сен-
двич,СИДА, силеџије, синтетички,
смех,сноб,снобови,Срби,Србијан-
ци, срушити, становници Америке,
стециште култура, стихија, стока,
страно, супер, супериорни, светски
поредак,светскитрговинскицентар,
шаблон,шанса,шашави,ШеронСто-
ун,шешир,Шпанци,штадаље,шуп-
ци,Талибани,техника,технологија,
тенк, терор, терористи, тероризам,
типично,труло,туђе,тупави,тв,ујка
Сем, укоченост, усмерени, усташе,
ужас,васиона,Вашингтон,важност,
велесила, величина, велика нација,
велико, Вијетнам, високо, владати,
власт, заједница, затвореници, зли
људи,злоинаопако,злоба,злотвори,
жеља,жути1;
800(173,484,136)+359+60+256

аморфан
безобличан 32; хемија 28; облик 19;
амеба16;безоблика13;стена12;лек
10;променљив,супстанца,течан8;без-
личан,маса7;чврст,камен,материјал,
стање, течност 5; асфалт, дволичан,
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једињење,кристал,молекул,морфи-
јум,необичан,неправилан,структу-
ра 4; дрога, гас, кристалан, љигав,
неодређен,несталан,никакав,отров,
прилагодљив,тело,вода3;алумини-
јум,аморфан,биологија,цео,човек,
ћелија, ћуп, дим, двојак, елемент,
физика, географија, интересантан,
исти, изглед, јединствен, киселина,
компактан, лажан, лењ, медицина,
мирис,морфан,не,незнам,недефи-
нисан,несклад,незнање,ништа,О2,
опијат,опијен,отрован,прах,разли-
чит,разуђен,смола,восак,затворен
2;?,амфибија,Амор,амортизер,апо-
тека,АземВласи,бедан,бео,бескич-
мењак,бесмислен,бетон,безичега,
безодлуке,безличност,безоблично,
безвредан,биљке,центрозом,црево,
чађ, честица, чудан, ћелијски слој,
да,деформисан,дифузија,дневник,
досадан,драгуљ,други,Ђерић,етар,
фанљубави,фармацеут,гасовит,Ге-
ри,грађа,грозан,група,хемикалије,
Индијанац, инвалид, ја, јако лепо,
јеж,јој,карактер,каучук,кисеоник,
кључање,комбинован,компакт,креа-
тино,кристаласт,крут,квазипостоје-
ћи,лабораторија,лакоћедасеснађе,
лелујав,леп,лош,лоше,љигавац,љу-
бав,љубавни,мајесте,мајмун,ман-
ки, марш!, мехур, мекан, мекушац,
мењати, мешовит, метаморфан, ме-
таморфне, микрофон, миран, мири-
сан, млитав, морфологија, мрдање,
мртав,мртво,мутан,музика,над,не
бисерекло,небитност,неформалан,
неморталан, неодлучан, неосетљив,
непостојан, непотпун, непромен-
љив,нерасан,нерастворљив,нерас-
творљиво,нереактиван,нестабилан,
нестабилност, нешто, неусклађен,
никадчула,нимајер,обостран,обу-
ка,одскочна,оклоп,округао,органи-

зам,отпор,озбиљан,озлеђен,па,па-
метан,пасиван,пихтије,пластичаст,
плазма, плутање, појам, правилан,
представа, превод, примајући, при-
рода,природан,привремено,профе-
сор, пролазан, променљиво, Рамбо
Амадеус,распаднут,растрет,разједи-
њено,различитост,реч,ретко,рупа,
садржај, седиментан, силан, сједи-
њено, скуп, скупљен, скупни, слаб,
слине,соба,спава,спор,срж,стакло,
стар,старо,сто,сумпор,сунђер,суп-
станција, сувишан, свеједно, школа,
такав,темпо,ти,трач,трансформер,
у води, угаљ, угљеник, уједињен,
улога,универзалан,увлачидупе,ви-
лењак,висина,вишеособина,водоот-
поран,вруће,Вујаклија, загушљиво,
зајебан,заобљен,ждрићкав,желе,жи-
ва,жвака1;
800(235,199,417)+266+271+191

Андрић
Иво197;писац102;НаДринићупри-
ја60;мост50;нобеловац43;Нобе-
лованаграда41;ћуприја25;Дрина,
књига 17;Нобел 11;мостови,Про-
клетаавлија10;књижевност,песник
9; геније, награда 7; књижевник 6;
Јелена, књиге, венац 5; Госпођица,
роман,великиписац4;Аска,Босна,
наочаре, памет, песма, песме, ум,
уметност3;Аскаивук,интелектуа-
лац,историја,најбољиписац,прича,
река, успех, Вишеград, знакови 2;
БенАкиба,бгддрамскопозориште,
блато, бол,Босанац, цар, црненао-
чаре, човек, човек!, деца, дело, де-
тињство,динамит,дивљење,дивно,
добракнига,досада,Драгослав,др-
жање,дубина,Емина,-еввенац,Еx
ponto,famouswriter,филм,филозоф,
глава,гледамДрину,ГоспаНола,гра-
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дитељ,грозно,Гузо,хроника,идол,
интелигенција, Ивчо, Калемегдан,
класа,колац,конфузно,квалитет,ле-
генда,лектира,лепота,личност,љу-
бав,малаглава,мама,МехмедПаша
Соколовић, мисао, мисли, моћ, мој
друг,мостнаДрини,мудрост,мусли-
мани,најбољи,највећикњижевник,
наочари, наочари ишешир, његова
дела, образовање, овца, озбиљност,
паметно, песимизам, писац геније,
поезија,помоћ,понос,порекло,приче,
професорка, реалност, сед човек,
слава, слепац, слике, смиреност,
смрт,спокојство,Србија,сто,течно,
Травничка хроника, уметник, узви-
шено,уживање,великичовек,велико,
високоумно,Врачар,вук,затвор,Зна-
ковипоредпута1;
800(235,199,417)+135+15+95

атомски
мрав227;бомба75;рат58;мали36;
ситан17;хемија,молекул15;нукле-
арни14;физика, погон13; склони-
ште12;број10;наука7;атом,енер-
гија,физичар,мало,напад6;оружје
4;честице,хемијски,Хирошима,је-
згро,молекуларни,молекули,ракета,
ситно,удар,уништење,век3;авион,
бомбе,брод,брз,централа,део,елек-
тронски, лоше, моћан, молекулски,
Нагасаки, научник, неатомски, не-
срећа, неутрон, нуклеарно, облик,
одмах, огроман, опасан, опасност,
отпад,пушка,ракетни,распад,реак-
тор, смрт, страх, велики, велико 2;
апстрактни, атоми, атомска бомба,
атомска централа, атомско склони-
ште, ауто, аутомобил, бацач, беско-
начност,бескрај,блесак,бол,болест,
бомбастичан, центар, цео, челик,
Чернобил, честица, човек, далеко,

делић,експеримент,елеменат,енер-
гетско, физичари, фудбал, граната,
гужва, хеклер, институт, из делова,
изузетномали, јад, јак, јаки, Јапан,
јединични, катастрофа,Кина, кисе-
оник, кључни, космос, крај свега,
лењост,малецки,материјал,мењач,
Микица,микро,минијатуран,мини-
јатурни, минимална, минимално,
миш,модеран,модулатор,мраз,мр-
жња,недељив,непроменљиво,неви-
дљиво,нуклеаран,обарач,одатома,
омотач,опасно,оргазам,печурка,по-
духват,покрет,полупречник,посто-
јање, потенцијал, празно, пречник,
притисак, пројектил, рад, радијус,
раздор, речник, револуција, Русија,
састав, саставни део, сат, сићушан,
сила,систем,ситни,склоп,сложен,
снажан,спектар,стерилан,страшно,
структурни комплекс, суров, свет,
такотреба,тешки,удат,усисивач,ван
домашаја, ваздух, ваздушни, велик,
воз,вредност,зло1;
800(173,484,136)+171+50+111

аутомат
кафа178;закафу83;машина76;пу-
шка40;апарат33;кока-кола,покер
18;брзина,кондом,паре9;игрице,
жваке8;справа7;брзо,калашњиков,
новац6;кондоми,механизам,пиће,
слаткиши,сок5;будућност,чокола-
да,човек,коцкање,улица4;аутобус,
флипер, кафе, карта, коцка, кокице,
робот,слика,техника,топлачоколада
3;аутоматски,банкомат,брз,цигаре,
чај,чоколадица,добитак,џубокс,ес-
пресо,Gamenet,глупост,игра,кола,
компјутер,кондомат,модерно,нера-
ди,Нескафа,новчић,одмах,оружје,
рат,самосталан,слике,смрт,сокови,
телефон, уређај, за слаткише 2; а,
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алат, апарат за Кока-колу, аутомат
за кафу, аутоматика, безосећајност,
бирократа,бомбоне,бомбонице,ци-
вилизација, Coca-cola, чоколадице,
данас, дечаци, дигитално, дилер,
досада,џекпот,џекпот,еспресока-
фа,еспрессо,фока,формалност,фо-
тографија, фуј, готово, говорница,
ГСП,ГСПкарта,гутачпара,Хеклер,
играоница, игре, игрица, иностран-
ство, исто, кафа чај, канта, капући-
но,картазаГСП,картица,каса,који
неради,коса,Косово,кутија,квака,
лименка, лоптица, мафија, мамина,
манија, мануелни, машине, машине-
рија, механички, механика, мењач,
мењачница,митраљез,МладенТрај-
коски,могућност,мотор,мозак,му-
зика, напредак, насиље, Несквик,
олакшица,Пепси,пића,пиштољ,пи-
тање,подизањеновца,покерапарат,
пожар, практично, презерватив, пу-
цањ,пумпа,пушта,рачунари,разно-
врсност,ред,ручка,рулет,сат,савре-
мено, синтетичко, ситно, сладолед,
слаткиш,среће,средство,шаренило,
шећер, шутирање, тоалет, трамвај,
великемогућности,велико,вештач-
ки,Визакартице,врата,за,зацига-
рете,зачај,загориво,заигрице,за
карте,закока-колу,запаре,запића,
запиће,запиво,засладолед,зато-
пленапитке,зажваку,запад,зезалице,
жетон,жвака1;
800(223,540,90)+188+32+123

аутомобил
кола50;брзина44;вожња43;превоз
34;BMW24;Мерцедес22;ауто18;
точак17;бензин13;Југо,точкови12;
превозносредство,средство11;голф,
гума10;волан9;брзо,потреба,путо-
вање8;брз,Ферари,Фића,камион,

саобраћај 7; Ауди, џип, пут, улица,
загађење6;луксуз,трка5;авион,до-
бар,дозвола,Форд,гуме,марка,ма-
шина,возило,Застава,жеља4;Ауди
тт,аутобус,црвени,црвено,гас,го-
риво, кретање, Лада, мали, Опел,
Пежо, скуп,удобност, возити,Yugo
3; Алфа Ромео, Ауди а8, ауспух,
аутопут,бука,бус,Фиат,град,кара-
ван,крш,леп,лим,мотор,несрећа,
новац,олакшање,OpelCorsa,пегли-
ца, плав, покрет, Порше, престиж,
Пунто,сан,трамвај,воз2;11пола-
жем,180km/h,19.век,206WRCPe-
ugeot,4точка,АудиА6,аутић,бело,
бесан, бицикл, BMW 318i, богат,
богатство, бољи превоз, брмбрм,
брзBMW,брзавожња,брзи,будућ-
ност,BW,цреп,четириточка,дечко,
дим,дизајн,добарпревоз,добрако-
ла,фантазија,Фићо,фијакер,Форд
Експлорер, формула 1, глупост, го-
дине,Голф3,Хјундаи, инструктор,
исправан, Јагуар, jeep, кабриолет,
кар, карамела, каросерија, кочија,
кочије, комби, комфор, комшијин,
кожа,крај,Крајслер,кућа,куда,ку-
пити, куповина, лакоћа, Lancia, ли-
марија, luxuz,Мајбах,марке,марке
Киа,Мазда323,Мазда323ф,мечка,
мењач,Мицубиши,мојапрваљубав,
музика,наводу,нафта,нашауто,не
ради, недостатак, Немачка, немам,
неопходно, нормална ствар, Нови-
ца,олакшица,паре,Peugeot,Peugeot
206, Peugeot 307, Пежо 206, Пежо
307,плаво,полагање,потребно,по-
жељан,практично,прекршај,прико-
лица,присутан,путвожња,раскош,
регистрација,ремен,Renault19,ре-
поња,сајам,седиште,сигурност,си-
ла, скученост, скупоћа, смог, смрт,
снег, споро, спортски, справа, сре-
ћа, среће, средство превоза, стари,
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статус,страва,ствар,судар,суза,ши-
бер,Шкода,шнала,тата,тешко,тип,
точкаш,топлота,трава,требами,тр-
ке,ужасан,велики,водоник,волим,
возач,возачки,возачкииспит,вози,
возила,возитисе,врата,закон,Заста-
ва101,зебра,желим,жут1;
800(223,540,90)+231+75+149

Балкан
полуострво 78; експрес 67; рат 53;
Србија52;буребарута36;земља34;
Југославија 18; ратови 15; Европа
13;биоскоп10;Срби9;Азра,брдо,
мушкарац 8; барут 7; буре, острво,
планина 6; Бајага, брдовито, Грчка,
историја, ми, планине, Словени 5;
Београд, брдовити, хотел, лепота,
мој,море,мушкарци4;брдовит,ex-
pres, југ,народ,нестабилност,овде,
песма,примитивизам,пропаст,про-
стор,рупа,сиромаштво,Србин,тра-
диција 3; Балканац, беда, бој, boy,
државе, Дунав, е мој, географија,
исток,јој,крв,лудило,људи,место,
музика, наш,неслога, патриотизам,
СРЈ,свет,шпијун,територија,Турци,
Турска, улица, ватра, величина, за-
остао, земљаизсна,жуто2;атаци,
бајс, Балкан, Балкана, Балканци,
Балкане, Балкане мој, Балканика,
балкански мушкарац, балкански
синдром, балкански темперамент,
бедан, богатство, брука, бука, бур-
ност, царство, центар, централност,
црно, човек, чудна територија, чу-
до,деонечега,дно,дом,домовина,
држава,дух,дума,ЏингисКан,ђу-
бриште, его, етно,фолклор,Галија,
гдеживимо,географскакарта,глава,
груди,хаварија,храброст,инат,ино-
странство,изолација,извор, јачина,
Јадранскоморе,је,јединствен,једно-
ставност, јод, југоисточна Европа,

карта, класика, класје, копно, ко-
шарка,краљ,краљевина,криминал,
круг, крвав, лепи људи, лоше, луд,
лудница,мало,менталитет,мојдом,
мрак, назадност, некултура, немир,
немири, необразованост, неодређе-
ност, неразумљиво, несрећа, никад
више,оаза,обећаназемља,обичаји,
област,одсуствосреће,огромно,опа-
нак,општерасуло,отаџбина,овоје
овде, патријархалност, патријархат,
пишипропало,плавакрв,плодност,
победа, поднебље, понос, правда,
правила, православље, прича, при-
митивци, прљаво, прљавштина,
професор,прогнанство,пролаз,про-
менљивост,промет,пропадање,про-
странство, путовање, раскрсница,
раскрсница путева, распад, расуло,
ратни,размишљање,регија,регион,
родољуби,русвај,СањаИлић,савет,
себуди,синдром,сиромашан,сиров,
сировост,слобода,смех,смрт,срећа,
Стара планина, страдање, сукоби,
свашта,свеземљенатомпростору,
светиња,шарено,швајн,телевизија,
темперамент, тероризам, тло, троу-
гао, турцизам, тврдоглавост, узди-
зање,велики,велико,волим,волим
га, war?, заосталост, запад, зарада,
затуцаност, затупљеност, зеленило,
зелено,земљачуда,земљаизснова,
земљаутранзицији,земље,женепо-
литичари,живот,жртва1;
800(221,406,56)+244+33+168

банана
мајмун176;воће162;жуто80;кора
40;Африка24;храна,слатко12;дрво,
република,сплит9;јужновоће8;уку-
сно7;бананамен6;јабука,кошарка,
торта5;држава,џунгла,јело,калори-
је,палма,Шешељ,телефон,здравље,
жута4;ананас,Бразил,фрапе,глад,
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киви, лепо, мен, сладолед, воћка,
воћна салата 3; будифин, доручак,
енергија, јагода, Јамајка, југ, клиза-
ње,краставац,море,нијетешкоби-
ти фин, пад, топло, тропско воће,
ужина,витамини,задовољство,жута
боја2;60дана,Алжир,андерграунд,
Бвитамин,баба,бабаба,банана,ба-
нана мен, банана сплит, бананица,
бити фин, бљакс, Боливија, бони-
тет,Чикита,дајкири,далеко,дијета,
Доминик републик, драгстор, две
банане,егзотично,егзотичност,гоје-
ње,гоји,гушење,Хаваји,искривље-
ност,изворкалорија,јутро,јужно,ју-
жњачкамузика,кафа,кафе,калијум,
калорија,Кариби,кифла,килограм,
клизаво,кобасица,колач,колачсба-
наном,кораодбанане,крив,крива,
кривина,криво,кућа,лед,Лима-Пе-
ру,логика,љуштити,малаземља,ма-
ска,мед,мекоћа,месец,милкшејк,
мирис,миш,млеко,ммммм,мучнина,
најбоље воће, наранџа, не волим,
недостижност, њам њам, округло,
омиљено воће, опрезност, острво,
парфем, пега, пенис, плажа, пољу-
бац,поморанџа, посао, посластица,
послужавник, представа, пријатан
укус,реткост,ручак,садћудатика-
жем,Сања,sex,скроб,смешно,Ста-
ша,стриптиз,студио,субота,супер-
мен,свежа,свежина,шећер,шљива,
Шпанија, тропикал, тропскаклима,
тропски крајеви, тропско, у њам
њам,укупно,уста,велики,воћкица,
воћникуп,вода,волим,вранац,зима,
зоо,зуб,жут,жуту1;
800(235,199,417)+171+12+119

банка
новац358;паре100;пљачка28;на-
родна 20; Дафина, Динкић, кредит,
зграда8;чек,лопов,штедња,Војво-

ђанска6;чекови,сеф5;кеш,крађа,
ред, шалтер 4; лопови, мењачница,
МлађанДинкић,сигурност,штедио-
ница3;Беобанка,чекање,економија,
евро,гувернер,гужва,Језда,Југосла-
вије,картица,крв,лова,новци,нов-
чанице,новина,новосадска,озбиљ-
ност,података,пошта,превара,про-
паст,рачун,рачуни,сперма,сперме,
трезор,злато2;$,аларм,банк,бан-
ка,банкрот,бео,Београдска,бесми-
сао, БК, бунда, центар, централна,
црно, Дара, делта, досадно, држав-
на,Египат,иностранавалута,јесен,
Јевреји,ЈИК,Ју,југо,југословенска,
камата,комбинација,Комерцијална,
креди, кредити, леп објекат, мама,
мани-мани,мермер,металниновац,
моћ,мржња,мувац,национална,на-
ма, народ, народна банка, Народна
банкаСрбије,НБЈ,не још,нељуба-
зне службенице, нема, немаштина,
неповерљиво, нерад, несигурност,
ништа,новчанаустанова,НШ,оба-
веза, обавезе, обезбеђење, обијање,
објекат, организованост, оробити,
папир,пара,пареа?,„парепарепа-
ре“, печат, Пепа, плаћање, плата,
пљачкати, податак, поверење, пра-
вац, Привредна, прљаво, пројекат,
пропала, протест, провизија, редо-
ви,реформа,репа,решетке,сефови,
сигурно, сигурност новца, систем,
складиште новца, скривање, скуп,
социјала, Сплит, срећа, средство,
стакленазграда,Станка,стечај,стра-
на, сумња, свађа,штедиша,штедна
књижица, тата, текући рачун, то!,
тревор, углед, улагање, Универзал,
уплата, услужност, установа, вели-
ко,Вестерн унион, врата, затворе-
на,завеса,Zepter,жирорачун,жур-
ба,жута1;
800(235,199,417)+171+23+122
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безпореза
на промет 29; платити 22; кућа 21;
држава 18; новац 16; јефтино 14;
немогуће, рачун 13; роба, утаја 12;
бесплатно,плаћати,супер,такса,жи-
вети11;камата,ништа,слободно9;
цена,купити,слобода,живот8;цари-
на,Ђелић,ослобођен,проћи7;плата
6;ауто,илегално,наимовину,паре,
шверц5;бити,добро,имовина,нема
државе,одлично,плаћање,превара,
успех,ваздух,влада4;банка,безоба-
веза, књиге, на добит, не платити,
профит,рачуни,радити,сапорезом,
слободан,стан3;АлКапоне,беспла-
тан,безновца,безтаксе,богатство,
боље,дајбоже,демократија,добити,
хахаха,идеал,јефтиније,кирија,ко-
ла, куповина, лепо, лопов, молим,
може,на,нацрно,напамет,наплата,
неможе,неплаћам,немаживота,не-
могућност,ослободити,остајем,па-
пир,плаћа,порез,повластица,повољ-
но,пролазим,сенеможе,слободни,
таксе, трговина, у будућност, увоз,
варка,власт,живим2;(нема)држа-
ве,администрација,акциза,Амери-
ка,анархија,Б.Ђелић,бајно,Батић,
бесплатни,бесправан,безбора,без
царина,бездобитка,бездржаве,без
дуга,безимовине,безкамате,безна-
кнаде,безобавезе,безпара,безпоре-
за,безтакси,безтрошкова,бибило
лепо,бибилосупер,билобидобро,
благостање,богат,богати,боравити,
БожаДерикожа,БожидарЂелић,ца-
ринскароба,чисто,ћар,делити,ди-
пломата, дјути фри шоп, дневник,
досада,џабе,ех,екстрапрофит,Евро-
па-профит,Франко,free,фрижидер,
газда, глуво, го, и царине, и данка,
и попуста, и претплате, и промета,
идила, илегалност, инструмент, ја,
је боље, је лако, јефтинији, кад би

могло,како,какодане,камате,кеш,
Кинези, кладионица, књига, књигу,
компјутер, корупција, кредит, куће,
кући,култура,купитикућу,купови-
ну,лако,лаж,легализовати,лепожи-
вети,лопови,лоше,људи,месечно,
министар финансија, министри, на
динар,наглад,наизјаву,накњиге,на
нешто,нањиве,напорниће,напри-
ходе,нарибу,настан,насве,нате-
лефон,наваздух,наземљу,награда,
наплаћивати,наплатити,навести,не
гледам,неплаћа,неплаћај,непосто-
ји,небрига,некретнине,нема,нема
ничег,неманишта,немаобавезе,не-
мапара,немастаје,неопорезовано,
неплаћати, нестварно, незаконито,
нигде,никада,никако,ниш,нижеце-
не, нормално!, новокомпоновани, о
је, обећање, одговорити, олакшица,
они желе, опорезована, опуштено,
оружје, ослобођени, отићи, памет-
но,паперје,папири,платит,побећи,
победник,политичари,политика,по-
пуст,порескауправа,порезници,по-
рука,посао,послати,пошта,поштар,
повлашћени,позитивно,правацена,
празно, приступачно, продати, про-
давница, пролазе, промет, провући,
пружати, први, пуни џепови, пуно
пара, рад, радикално бољи, радња,
радост,рај,расуло,реформа,робана
велико, РобинХуд, с порезом, сам,
сарма, секс секс, сиромашан, ску-
по,СлободанМилошевић, смешно,
спас, срећа, ствари,шалтери,шта?,
штампа,штедња,taxfree,тебе,теле-
фон,Турци,упропаст,убирати,уф,
укинути,умањено,уплатити,уплат-
ница,уплатнице,Устав,увек,узети,
варање,варати,вести,веза,викен-
дица, закон, зарада, затвор, земљи-
ште,живетисрећно,жваке1;
800(165,414,181)+317+76+220
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бео
снег216;црн84;град52;чист27;зид
20;облак17;жут16;мртав13;Бео-
град11;светао9;анђео,хлеб,вео8;
креч,венчаница7;бео,блед,дан,леп,
невин,сир6;боја,невиност,смрт,зи-
ма5;црвен,чисто,мантил,млада4;
ауто,болест,цвет,човек,дрога,дух,
хладан, млеко, нежан, прах, снежан,
свет,светло,тен,венчање,воз3;бо-
лестан,црни,црно,чаршав,чедност,
чистина, чистоћа, џемпер, галеб, ха-
љина, излог, лепо, медвед, папир,
пекар, празно, сив, зуб 2; анемичан,
антипатичан,апотека,Арапин,аријев-
ци,аутобус,авет,банка,белабоја,бе-
лина,бело,белоокоменесвејебело,
безбоје,БГД,бледуњав,бол,болни-
ца,брашно,брат,чисти,деда,детињ-
ство,доктор,досада,душа,хладноћа,
имртав,испран,јадан,јогурт,југ,ка-
мен,каоБеоград,каосир,Каспер,к’о
сир,к’осирац,кокаин,кожа,кречење,
крпа,круг,леб,лед,лице,лудница,ма-
јица,малокрвност,месец,мир,мртав
човек, на самрти, наркоман, небеса,
небо, недефинисан, нервоза, нежно,
ништа,нов,одело,одсјај,ореол,Осто-
ја, па жут, пази се, пелене, плашт,
плав, племенит, постеља,позитиван,
прави, празан, превраћен, пријатељ,
провидно, прозиран, рај, роз, ружа,
ружан, ружичаст, сако, сам, сан, са-
пун,сав,-сив,снешко,снијег,снови,
станица,страх,свеокоменејебело,
свечаност, светлост, тајанствен, так-
си,тренерка,утренду,упијен,весео,
веш,вук,вулф,white,зашто?,зуби1;
800(235,199,417)+172+32+109

Београд
град109;главниград72;гужва38;
мојград32;Калемегдан25;престо-

ница 21;факултет 18; сиво,Србија
12;кућа,метропола10;сивило,смог
9; бело 8;Дунав 7; центар, џунгла,
љубав,родниград,велико,живот6;
лепота,мој,НовиСад,провод,свет,
великиград5;Бар,Бг,брзина,бука,
дом, гл. град, Кнез-Михајлова, пр-
љав, прљаво, сив, велики 4;Авала,
бео,леп,лепград,лепо,Ниш,Сава,
сивиград,трг,уживање,волети,згра-
де3;2реке,април,белиград,бели-
на, бетон, будућност, душа, факс,
главни,градскипревоз,Југославија,
киша,кошарка,мафија,мост,најлеп-
ши град, победник, позориште, пр-
љавштина, село, студирање, супер,
Трг Републике, улице, ушће, веле-
град,величина,великосело,волим,
YU,Земун,зграда,Зрењанин2;акту-
елност,асфалт,атомскабомба,ауто-
бус, авантура, Барутана, бео град,
Београд, био град, болница, брат,
брзо, Будимпешта, бугарски назив,
Цеца Ражнатовић, црно, Црноград,
црта,чекање,чист,дешавања,девој-
ке,дим,динамика,disco,дивно,до-
ђоши,досада,духграда,ДунавСа-
ва,фарбање,фаx,фрка, глави град,
главни град Србије, главно, голуб,
градилиште,грбБеограда,гусле,гу-
жвабрзина,халаПионир,хаос,храм
СветогСаве,историја,ја,јавашлук,
јесвет,Јелена,кафићи,кип,коњ,ко-
шава,криминал,Крушевац,кукуруз,
култура, куповина, Лион, лудило,
лудница,људи,људница,малиград,
мама,мегалополис,месец,метропо-
лис,Минхен, мир, моћ, могућност,
мој лепи град, море могућности,
мостови,мрак,мрежа,мртвило,мр-
зовоља,мука,мукаифрка,Н.Сад,
наАди,најбољи,најбољиград,нај-
дивнији, најлепши, напет, насиље,
нечистоћа, недостатак могућности,

120

бео Београд



121

некултура,неопходност,нестао,не-
штовелико,носталгија,нови,Нови
Београд, омиљени град, опасност,
отвореност, овде, панчевачки мост,
Париз, паркинг, Партизан, паша-
лук,песма,понос,прашина,превоз,
пролаз, пролазност, пространство,
пустиња, путовање, разноликост,
регистрација, реке, рођење, ружан,
ружан град, ружно, ружноћа, сан,
саобраћај,Саша,Сава иДунав, се-
минар,сестраибрат,сјај,скупшти-
на, слобода, смрад, снег, споменик,
споменик незнаном јунаку, срање,
срце, срећа, стан, страхота, страст,
студент, студије, сунце, супер град,
светлост, свирка, свитање, Шид,
ширина, школа, тмурно, традиција,
Турци,тврђава,универзитет,уобра-
женост, урбанизам, успех, ужас,
вечност,власт,во,врабац,забава,За-
греб,запад,збрка,Зеленивенац,зоо
врт,звезда,жеље1;
800(223,540,90)+257+22+174

Берлинскизид
Немачка143;Берлин,препрека,рат
32;срушен28;рушење19;Кинески
зид18;пад16;високо13;цигла12;
историја 11; граница, рушевина10;
Немци,раздвајање9;камен8;одвоје-
ност,подела7;бетон,Хитлер,Кина,
комунизам,раздор,зид6;грађевина,
раздвојеност, забрана, заштита 5;
графити,јачина,политика4;Бајага,
чврсто, далеко, Горбачов, непробо-
јан,несрећа,одвајање,Русија,сигур-
ност,слобода,висина,висок3;90-е,
баријера,блокада,цигле,чекић,чу-
до, даљина, дуга, дужина, геогра-
фија, графит, II светскират,капија,
кавез, конгрес, лепота, људи, нема
га,одвојен,ограда,ограђивање,огра-
ничење,отпор,подељеност,преграда,

пропаст,ропство,Руси,рушити,си-
во, снага, спајање, срушено, ужас,
велики,затвор,зидар2;1988,1989,
1991,80.,Америка,барикада,бело,
Берлински конгрес, бескрај, бетон-
скизид,Бизмарк,брана,Брандебург,
цепање, цртеж, Чигота, чврстина,
чврстоћа, ћорсокак, дан, деоба, ди-
намит,дневник,договор,Другисвет-
ски рат, дуго, екскурзија, фашисти,
геј парада, глупи Немци, глупост,
глупости,година,грандиозност,гра-
ничење,хладанрат,хладни,хладни
рат,хладно,храпаво, II св.рат,или
хрид,исток,истокзапад,историјски
догађај, ишарана барикада, изгра-
ђен,изолација,јединство,Југослави-
ја, камење, кинески,Кинези, киша,
корисно,креда,куга,леп,лом,мир,
мржња,непратим,недостижно,не-
ма,немири,неправда,непремостиво,
непремостивост, непробојност, не-
слога, незнање, новост, одбојност,
одвојено, ограниченост, огромно,
окупација, опијање, ослобођење,
остаци,отцепљење,отуђеност,паде,
пакао,пао,пасти,ПинкФлојд,плач,
победа,почетак,подвојеност,преко,
проклетаавлија,прошлост,пушење,
рад,раса,расизам,растављање,раз-
двојено, разлике, револуција, рупа,
руши, СФРЈ, симбол, сив, сивило,
слабост,смрт,соба,срушити,СССР,
стабилност,страно,страшно,страва,
Шангај,шетње,Швабе,тампонзона,
тоједалеко,туга,тврђава,утврђење,
величина,велик,велико,закон,зар,
зашто?,затвореност,зидуНемачкој,
зидари,зидина,зло,знамење1;
800(221,406,56)+217+69+137

бесан
љут231;пас173;рис80;црвен11;чо-
век10;вук8;нервозан,опасан7;луд,
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миран,смирен6;агресиван,црвено,
зао5;коњ,нервоза,свађа,тужан4;
бик, добар, љутина, љутња, немир,
неподношљив, разјарен, разочаран,
ружан,страх,тата3;агресивност,ди-
вљи,глуп,гнев,хистеричан, ја, јак,
каорис,кер,колерик,лав,лош,мр-
гуд, огорчен, отац, пена, професор,
радостан, срдит, страшан, тесан,
весео, зуби 2; афект, ауто, аутобус,
бедак,бесан,безвезе,библиотекар-
ка,боре,брат,бучан,црнац,црвена
боја, црвенило у лицу, често, ћале,
ћутање, дерати се, досадан, дрзак,
експлозија, епилепсија, фурија, фу-
риозан,гадно,гласан,хистерија,из-
нервиран,јанасестру,јакако,јуриш,
каобик,каопас,кога...,к’орис,коби-
ла,који,комшија,комшиницаГоца,
контрола,куче,лак,леп,лошосећај,
лудост,љута,љутитост,љуто,мама,
машта,Милан,мио,мрзовољан,мр-
жња,мустанг,нанекога,намргођен,
намрштен,народ,недирајга,незна
шта хоће, нељубазан, немоћан, не-
поштење, непромишљен, несаница,
несхваћен, несрећан, незадовољан,
незадовољство,околина,олуја,папри-
ка,пара,пасуједа,патити,песница,
питом,плач,побеснелиМакс,посао,
повређен,проблем,професори,пут,
располућен, раздражљив, разјарен
с разлогом, разлог, разочараност,
режи, сам, сангвиник, сањив, сим-
патичан,слаб,снови,срџба,срећан,
сталожен,стање,страшно,строг,су-
ров, сужена зеница, свесан, свида-
нас,школа,шкргутање,тип,тресан,
туча,ударац,ударам,ух!,ујутру,уз-
немиреност,вепар,ветар,вика,ври-
штати, зашто?, због чега, зезнуто,
зид,звер,жесток1;
800(221,406,56)+179+18+127

бесплатно
џабе104;пиће70;џаба26;супер19;
ништа15;улаз13;пиво,скупо,заџ
12;лоше,новац11;јефтино10;шко-
ловање9;неквалитетно,немогуће,
обавештење,слободно7;карта,паре,
поклон,путовање,ретко6;биоскоп,
сумњиво 5; аутобус, добро, гратис,
повољно, промоција, улазница, ва-
здух4;џ,џабака,free,гужва,јадно,
јело,мало,млеко,навала,срећа,ши-
шање, вожња, заџабе3;безновца,
безпара,доступно,драго,фрај,где?,
ГСП, хлеб, информисање, купање,
куповина, летак, летовање, много,
непостојеће,нигде,одлично,огласи,
паркирање, пожељно, празно, про-
давница,пуно,распродаја,реклама,
смешно,страва,школа,шта?,укра-
дено, вода, за џабака, жвака 2; ако
и треба, апстракција, багатела, ба-
гателно, беда, безпаре, без учешћа
новца,безвезно,безвредно,билијар,
билтен,Богумило,брашно,бувљак,
циција,дар,давање,делисе,делити,
дисконт, дискотека, дивно, дивота,
добротвор, добровољно, довољно,
дружење,фалш, fax,ФПУ,гардеро-
ба,гдетоима,гдетоима?,гледање,
глупо,глупости,гомила,грабеж,гра-
бљење, град, грамзивост, Грчка, ха
ха,храна,хуманитарнапомоћ,хума-
но,хвала,иБогу једраго,идемта-
мо,исплатисе,изложба,је!,јел’да?,
карта за представу, карте, каталог,
клатно, клопа, колона, комунизам,
копирање, корисно, коришћење ин-
тернета, корпа, лаж, леци, лечење,
лек,лепо,лепота,лошквалитет,лук-
суз,малотога,маркет,менза,месо,
мисао,може,мутно,мување,наве-
ресију,награда,наива,најбоље,нај-
скупље,напред!,навали,нецењено,
неквалитет,нема,неманишта,ненор-
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мално,непостојећи,нештосупер,не-
вероватно, невоља, незајажљивост,
незанимљиво,незарађено,није,није
ништа,нипошто,ништаније,ништа
није бесплатно, новчаница, осмех,
папир,пекара,пице,пијаца,плаћено,
плати, пљачка, подела, поклоњено,
помоћ,попуст,поруке,позив,позори-
шнапредстава,празанновчаник,пре-
вара,превоз,презентација,примерак,
приступачан,приступачно,приступ-
но, радост, ред, рекламе, рекламно,
реткост,роба,ручак,рука,сан,секс,
сиротиња,скуп,скупоћа,слањепору-
ка,славље,смех,струја,студирање,
супер!, свашта, све, светлост, свима
доступно,шећер,шетња,шкарт,шта
јето?,штовише,такса,телефон,те-
шко,тогаима?,тражено,трм,тужба,
утакмица,уживане,ванредно,варка,
великодушност,воће,WC,за ‘џ’, за
свакога, захтев за абонентску, зани-
мљиво,зависисад,жељено1;
800(235,199,417)+253+99+176

бетон
тврдо 56; асфалт 45; улица 42; ку-
ћа37;сиво,тврд35;пут26;зграда
24; зид 23; цигла, малтер 19; стаза
16;песак15; чврстина, тротоар14;
хладно,шљунак13;град,камен12;
темељ11;цемент,под10;армирани,
чврсто9;мешалица,пад8;земља7;
арматура,грађевина,хладноћа,сив,
стуб6;бело,трава5;грађа,хладан,
крај,сивило,тврдоћа4;блок,челик,
чврст, дрво, глуп, игралиште, мост,
школа,тераса,улице,зграде3;алко-
хол,армиран,азбест,баскет,бол,гла-
ва,јачина,јак,јечврст,купус,лига,
мермер,плоча,предмет,рад,радник,
сунце,суво,терен,тешко,ударац,зи-
дар2;ашов,ауто,аутобускастаница,
аутопут,банкина,белосиво,бемус,

бетон, битумен, блато, блокада, бу-
ка,бункер,бушилица,Clepton,црн,
цвеће, чврста сива плоча, Ћопић,
друм,фасада,гдегазиш,гипс,глина,
глупост,градилиште,градња,градске
улице,грађевинскифак.,грађевински
факс, гроб, испит, испред куће, јако,
калдрма,камион,кола,колено,кома,
кошаркашкитерен,креч,крв,лабела,
лето, мафија, маса, материјал, моја
комшиница,небо,неприкосновеност,
нештотврдо,нога,НовиБеоград,одва-
јање,ограђење,осигуран,озледа,Па-
ја,пасти,плато,посао,прашина,пре-
кид, препрека, прљав, прљавштина,
професор,профит,пустош,равно,ру-
па,село,смеша,смор,смрт,солитер,
срце,стабилно,стабилност,сталност,
Стамболић, стена, степеник, степе-
ниште, стока, стопало, суморно, сув
пут,суза,шалтер,течни,тепих,тежи-
на,тон,топлота,трас,травњак,трес,
труба, тврд сам као, учтивост, удар,
ударити, угаљ, усијање, утемељити,
велеград,викенд,врелина,врео,вру-
ћина,затвор,зебра,зидање,зној,же-
тон,жица1;
800(221,406,56)+189+4+117

блесак
муња 131; светлост 130; светло 65;
сунце45;сјај40;блиц33;олуја19;
муње12;фотоапарат11;гром,зрак
9;одсјај,сунца,светлости,ванземаљ-
ци7; звезда 5; бело, искра, тама 4;
атомска бомба, бомба, изненађење,
сијалица,слеп,светла,ватра,засле-
пљеност,заслепљење3;будала,екс-
плозија, фотоапарат, фото-апарат,
грмљавина, јак, лампа, лудак, мај-
мун,мрак,нада,небо,нож,огледало,
слепило, сликање, строб, тренутак,
трептај,утами,ватромет2;/
Безодговора,11:30,алхемичар,апарат,
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апарата, аутомобил, бела светлост,
белило,белина,бисер,бланко,блиц
филма,blitz,бљесак,брзина,бум,цр-
веножут,дан,досијеX,еполета,фар,
фар аутомобила,фарови,филм,фи-
зика, громобран, груди, јакосветло,
књига, комета, ласер, локомотива,
лопови,луд,љубав,мач,медвед,ме-
сец, my eyes, на стаклу, нагло, нао-
чаре, наранџа, немогу,НЛО,ножа,
очи,око,операција,опиченко,орга-
зам, ослепљење, осмех, отрежње-
ње,паметутунелуглупости,плави,
позориште,прасак,препад,просве-
ћење, прозор, рај, расветљење, рат,
рефлектор,рефлектори,сечиво,сијак,
синути,смрти,снег,снимање,страх,
сунцеивода,сунцеизаоблака,супер-
нова,светлост,светао,светлос,Те-
сла,трас,трава,трола,турбо,уолуји,
варнице,видљивост,воз,заслепити,
знања,зраци,зрачак,жуто1;
800(235,199,417)+142+89+93

ближе
даље281;ту25;далеко24;кућа19;
близу 16; ниже 11; блискост, мени
10;љубав,овде,прићи9;блиско,по-
ред7;боље,лакше,присност,срцу,
топлина,топло6;додир,приђи,ср-
це5;близак,даљина,доћи,комшија,
место,најближе,пријатељ4;циљ,к
срцу,код,море,очи,родбина,тесно,
топлије,уз,веће,велико3;ауто,ауто-
мобил,брзо,циљу,даљи,девојка,до,
доступно,драже,друг,емоције,још
ближе,краће,кратко,мост,нама,не-
бо,небу,нечему,околина,пољубац,
породица,присније,пут,рука,себи,
село, сигурније, сигурност, скоро,
сунце, теби, удаљеност, успеху, во-
да,зид2;1на1,аутобус,башбли-
зу, бежи даље, бити нечему ближе,
брзина,брже,центар,центру,цвеће,

дах,далекосу,данас,деотебе,дис-
танца,дневник,доћидотебе,дођи,
долазак,долазити,долина,достижно,
довољно,драга,драги,друже,дрво,
двоглед, Европи, факултет, глатко,
град,густо,имати,интимност,искре-
но, Италија, јачина, јасније, јасно,
Јелена,још,кодмене,комшилук,ко-
рак,корисни,краћи,крај,крајнече-
га,крупниплан,крупно,кући,лако,
лепше, лопта, лош ближе, љубави,
Мађарска, мајка, мало, мама, мапа,
маса,милина,Мира,можејошближе,
надохват,надомак,наравно,народно
позориште, не, нечег, недалеко, не-
што,одређен,он,они,опасно,осо-
ба,остварењусна,отаџбина,овамо,
пећ,пешачкипрелаз,померање,по-
верење,прасе,пречица,пред,преко
преченаоколоближе,приђимибли-
же,пријатељство,прилазити,прила-
жење,приљубљено,примакнутисе,
присно, привући, простор, прозор,
пуно, растојање, размак, род, сан,
седи,седиште,секс,слађе,сметати,
срећа, сродније, сродство, стајати,
стан,старост,столици,страх,страст,
ступица,стварност,суседан,суседи,
сусрет,свемиру,школи,школскаго-
дина,шума, тата, тело, ти, тик, то-
плота,торба,Тоза,ТВ,уско,успех,
утисак,узнешто,уже,варка,ватра,
веома,везаност,више,Воја,воз,вре-
ме,врхунац,знање,жена1;
800(221,406,56)+228+27+152

близу
далеко 368; ту 32; ближе 25; поред
21;кућа,овде14;љубав10;даље8;
крај,срца,срце7;атакодалеко,до-
дир,мене,топлина,топло5;блиско,
блискост,до,пријатељ4;другарица,
куће,море,најближе,сигурност,сре-
ћа,школа,топлота,успех3;близина,
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циљ, даљина, данас, град, испред,
код,крајнеког,кревет,надохватру-
ке, нечега, недалеко, продавница,
река, скоро, тик, ускоро, уз, вруће,
зид2;1на1,алитакодалеко,Бегеј,
бетон,битиузнеког,близанац,бли-
женајближе,брат,брига,брзо,брзо
стићи,будућност,центар,циља,чега,
чежња,дах,даљине,дистанца,диво-
та,дотебесеналази,добар,долазак,
дом, доступно, драг, друг, другар-
ство,дрво,факултет,граница,грома,
гужва, хипофизу, играти, интима,
интимност,испит,испуњеност,иви-
це, иза, јастук, језеро, још ближе,
још самомало, ка, клупа, комшија,
корисност, кошуља, краће, краја,
краљ,кратко,крупно,лако,лед,ма-
ма, Марина, Марко, машта, мени,
минут,мора,надохват,нас,неба,не-
чег,нечему,неког,некога,непосред-
но,нестрпљење,ништа,обале,очи,
одећа,одмах,одмор,однос,охохо...,
он,опасност,оријентација,осећање,
питање,победа,поглед,полако,по-
мор,поново,поредмене,прав,пре-
близу,пречица,предмет,прекопута,
пријатеља,присност,присутно,про-
паст,простор,радост,раздаљина,ро-
дитељи,седети,село,сенка,сестра,
ситнице,скроз,сметање,стајати,ста-
ница, страх, субота, Сунце, сусед,
сувише, школе, тако далеко, Тања,
Таша,ташна,тебе,туитамо,тујене-
где,туђина,тв,усрцу,умор,ускоро
долазим,успеха, увек је ту, велико,
веома,викенд,вољенаособа,време
је,вулкан,замало,забити,загрљај,
жене,живот,жуто1;
800(221,406,56)+195+33+146

блиста
сија164;сунце53;сјај44;сјаји37;чи-
сто34; звезда32;чист24;дијамант

21; срећа 18; чистоћа 15; злато 10;
кућа,стакло,ум9;сјајно8;чаша,од
среће7;бисер,цвета,прозор,река,
срећан, светлост, шума 6; кристал,
осмех,зуб5;девојка,глиста,леп,ле-
по,љубав,око,она,суза,светли,све-
тло,вода4;бело,цвет,чиста,дан,дра-
гуљ, камен, лепота, лице, шљашти,
успех 3; биста, добар, добро, глава,
језеро,кип,месец,неблиста,образ,
огледало, паметан, посуђе, прљав,
прљаво,прстен,сијасе,сјајан,сјаји
се,жена2;ауто,белозлато,бистра,
благо,божићнајелка,брилијант,бри-
тва, будућност, цакли, ципеле, црн,
чистач,чисто је,детерџентзасудо-
ве, душа, горчина, и, један, Јеруса-
лим,јутро,каосунце,каозвезда,кап
воде,капљица,капљицеводе,киша,
кола, круна, крв, кугла, купатило,
лампа, лепа, листа, медаља, метал,
моћ,мрак,мусав,нада,накит,наша,
нештолепо,нештосјајно,ново,очи,
одзадовољства,освајати,осветљен,
перфектан,писта,поглед,површина
воде,позитивнозрачи,прљава,радо-
стан,роса,сапун,сав,сијауискра-
ма,сијати,сиво,сјас,скупа,спомен,
спреман,сребрно,стрела,свеблиста,
светао,светлуца,свежина,школа,шо-
фершајбна,таман,тами,тамни,теч-
ност,трава,трудница,учи,угашено,
улица, уредност, вреди, задивљује,
задовољава, задовољно, заљубље-
ност, заслепљивање, зграда, знање,
зора,зрацисветла,зрачи,зуби,зве-
зде,жуто1;
800(173,484,136)+165+32+98

богат
сиромашан 95; човек 66; новац 56;
имућан37;злато21;моћан,паре20;
сиромах15;кућа11;сноб10;лопов,
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моћ 9; срећан 8; буржуј, несрећан,
пун пара 7; дебео, глуп, милионер,
пун,вила6;БилГејтс,кола,славан,
задовољан5;крај,мафијаш,празан,
сељак 4; ауто, базен, благо њему,
цар,духовно,Карић,мафија,накит,
несрећа, приватник, раскошан, све-
моћан,уображен,великакућа,злат-
ник,знање3;Америка,богата,дија-
мант, душа, двор, газда, имање, ја,
краљ, леп, луд, Мерцедес, Никола,
паметан, проклет, пуно новца, рад,
раскош,размажен,речник,Ричи,Ри-
чи Рич, Рокфелер, ручак, сигуран,
сјај,скоројевић,сналажљив,старац,
шкрт, трговац, успешан, уживање,
вредан,живот2;Арапин,аристокра-
та,Аудиа8, аутомобил,бахат,Баја,
БајаПатак,баксуз,башлепо,бедан,
BeverlyHills,безбрижан,бићуја,би-
знисмен,боговски,брод,буџа,бум-
бар,циљ,далек,дебеличовек,дебело,
дечак,Дедиње,директор,доброоб-
учен, долар, досада, дрзак, духом,
духован, духовно пропао, дукат,
дукати, душевно, дворац, глупост,
грамзив, Хаџија, хладан, и глуп, и
смешан,изао,Игор,имабогатство,
имасве,имати,иматисве,имућност,
искварен, Иван, извор, ја једном,
јадан,јак,јеловник,каоданије,ка-
питалиста, каса, кеш, кнез, ко има,
ковчег,крадљивац,крађа,криминал,
круг,кружићи,кућерина,лагодност,
ланчић, лепо је то, лепотан, лош,
луксуз,луксузан,људи,мамлаз,ма-
ска, материјално стабилан, матери-
јалност, маторац, милион, мисаона
именица,много,многоновца,мобил-
ни,момак,Mr.Berns,мрак,мршав,
муж, на речима, нафта, не увек, не
значи,небитно,недостижно,некул-
туран,неприпремљен,незадовољан,
нико никад није, новокомпоновано,

одело,ограда,охол,оптерећен,осо-
бина, отац, палата, парајлија, паре
паре паре, плач, племић, плен, по-
хлепа, политичар, посед, послован,
познат,пожељно,председник,пред-
услов, преподобан, препун, превр-
тљив, пријатељ, пример, принц на
белом коњу, привлачан, профитер,
пролазност, просјак, прстен, пше-
ница,пунновца,пуниша,пунопара,
путовања,расипање,разбацивач,раз-
маженост, речит, решење, ризница,
рођак, сан, сеф, сигурност, сирома-
си, сиромашни, сиромаштво, сирот,
ситуиран, скуп, снобина, спонзор,
способан, способност, Станивук,
старавремена,стипса,страх,шеик,
шкртица,тешко,труд,труо,убудућ-
ност,упредности,убог,уљудан,ум,
усамљеност,увек,важан,власт,задо-
вољство, замак, зао, зато, здравље,
зелено, земља, златници, знак, зна-
њем,ЗорићМ.1;
800(223,540,90)+268+30+188

богатство
новац132; сиромаштво64;моћ43;
злато 42; паре 32; срећа 27;љубав,
несрећа 13; благо, раскош11; беда,
здравље10;изобиље,кућа,похлепа,
сјај,знање6;духовно,имање,имућ-
ство, ковчег, сигурност 5; луксуз,
све,туга,вила,жеља4;БајаПатак,
благостање, деца, духовност, лепо-
та,Никола,породица,потреба,пре-
стиж, пријатељство, проклетство,
слава,уживање3;блато,буржуј,дух,
духа,гламур,имати,имућност,кеш,
лопов, материјално, никад, ништа,
памет, потребно, пролазно, разли-
читости, речи, себичност, сиромах,
снага, уображеност, задовољство,
желим, живот 2; Алибаба, авион,
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Банат, базен, без душе, биће моје,
битибогат,битиуспешан,блуд,бо-
гат,братство,брдоновца,будућност,
буржуји,Цане,царство,циљ,цини-
зам,чемер,човека,ћар,ћуп,даили
не, даљина, дар,Дедиње, дијамант,
дијаманти,директори,дивљина,ди-
вота, долар, долари, доминација,
досада,друштва,душа,душе,евро,
гардероба, хартија, иметак, имови-
на, имућан, интерес, исквареност,
испуњеност, ја, јахта, је пролазно,
језик,како,камосреће,Карић,кеш
колица, кола, комотно, корист, ков-
чегсазлатницима,крађа,круна,ку-
ће,кућерина,лагоданживот,лакоћа,
лажно,лепживот,лежатинапарама,
лоповлук, лудница, мачка и ја, ма-
фија,мана,материјалити,материја-
лизам, материјална сигурност, мед,
мермер, милиони, мирис, мисаона
именица, много новца, много пара,
многопријатеља,могућност,могућ-
ности,money,морално,море,може,
можедапомогне,мржња,накит,нам
фали, наслеђе, не, недостижно, не-
избежно, неједнакост, нељубазност,
немогуће, неопходност, неосетљи-
вост, непотреба, непознанство, не-
рад,нестаје,нештостечено,невоља,
није све, никада,Нишавић, ноблес,
новациљубав,новацизнање,новча-
ник,новчић,олакшавајућаоколност,
оскудно, паун, питања, племенито,
племство, похлепност, појединци,
поквареност, Пол Макарти, помоћ,
порок,праваствар,празнина,пред-
ност, прича, пријатељи, прилика,
природа,приватниџет,привилегија,
привремено, проблеми, пролазност,
пропаст,провод,пуноновца,путо-
вање,рационалност,рад,радост,ра-
сипништво,раскошанживот,разли-
чити,реално,реч,релативноје,Ри-

чиРич,Рокфелер,самоприрода,само-
ћа,сан,сеф,север,сир,склад,скоро
па неопходно, слабост, слато, смрт,
сналажљивост, способност, срећа и
туга,стицање,стриц,сусрет,сув,све
осимљубави,светлостсунца,свуда,
шкртице,Тешићи,тежња,треба,тре-
нутаксреће,тренутнасрећа,туита-
мо,убиство,ум,усамљеност,успех,
велика кућа, велико, воћ, врлина,
за 100 година, занимљиво, завист,
земља, земље, зезање, зграде, злат-
ници,зло,знања,ЗорицаБрунцлик,
животуизобиљу,жуто1;
800(221,406,56)+269+25+205

Бошњаци
народ 68; муслимани 60; Босна 48;
људи33;Босанци23;Срби15; ни-
шта14;мањина,Турци10;Сарајево
9;бошњачкијезик,глупи7;дошљаци,
Косово,непостоје6;бошњачки,рат
4;Чеси,Дрина,глава,људиизБосне,
нација,нагласак,не знам3;балије,
БиХ,Бошњаци,Бошњак,далеко,де-
шњаци, глупост, ислам, избеглице,
измишљени, јадници, мртви, Мује,
муслиман, незнање, ново, преци,
прошлост,смешно,веселост,виц,зе-
лено2;ајасамМарсовац,акосити,
акценат,Албанци,Александар,ауто,
б.језик,Балкан,БањаЛука,Берлин-
ци,билиСрби,болиди,бољшевици,
боси,БоснаиХерцеговина,Бошња-
киње,Бошњице,браћа,брђани,буда-
лаштина,буква,бувљак,Црногорци,
Црвенки,често,чудни,чудо,дебели,
дебили,дивљаци,добошари,добри,
добри људи, доле на југу, досада,
досадни, досадно, дошљак, драго,
дрвеће, држава, држава муслимана,
емоције,Ере,етничкагрупа,етнич-
кинарод,федерација,фино,гдеони
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живе,гитара,главати,гомила,група,
хаос, Херцеговци, хумор, ијекавци,
или Босанци, имућни, искреност,
исто, историја, измишљен, изми-
шљен народ, измишљена нација,
измишљено,измишљотина, изроди,
ј, Јахорина, јарани, језик, јужњаци,
књиге,косуони,косути,комшије,
комшиница,крупни,кућа,лаж,леди-
на,лептир,ликови,љиљан,људе,љу-
димаједосадно,мајка,мало,машта,
међани,мешање,мешавина,ми,мо-
јиљуди,МујаиХасо,МујоиХасо,
намештај, намештај Бошњачки,
наметљиви, напор, напорни људи,
народ који живи у Босни, народ у
Босни,народ?,наши,нашибрђани,
не познајем их, недостаје, нејаки,
немампојма,необјашњено,неодре-
ђеност, непостојање, непостојећи,
непознатнарод,непознати,непознато,
непријатељ, неприродно, непризна-
вање, нешто измишљено, незави-
сност,НовиПазар,њакати,ок,они,
опуштени људи, ортаци, па шта,
пајсери, памћење, паметни, песма,
пита, питање комбинације, плани-
на,планине,племе,полетан,попис,
порекло, потурице, примитивизам,
прваци,Радован,расрбљавање,рат-
ници,разноликост,Санџак,село,се-
љаци, симпатично, ситуација, скуп,
Словаци, Словени, смарачи, смех,
смешнијезик,снажни,срамота,ста-
кло,сточари,Суботица,суседи,сва-
какви,штајето,штаоћетевишебре,
тамо, телевизија, тешкоће, троугао,
тврдоглав,тврдоглави,тврдоглавост,
учитељица, ујак, упитник, уживање,
велики, весељаци, вештачка нација,
вештачки створени, вицеви, Војво-
дина, забавни, заблуда, занимљиво,
затупљеници1;
800(173,484,136)+236+215+190

бошњачкијезик
Босна 48; Бошњаци 32; муслимани
25;ништа20;глупост,непостоји19;
језик17;српски14;Босанци13;из-
мишљотина, непознато 11; не знам
10; Босанац, Сарајево 7; нагласак,
српскијезик,шта6;ијекавски,јека-
вица,симпатичан,смешно5;босан-
ски,ијекавица,ијекавски,измишље-
но, мањина, ново, писмо, страно,
штајето4;БиХ,болан,чудно,дија-
лект, измишљен, лаж, не, непознат,
новина, прошлост, смешан, страни,
шта?3;?,ба,безвезе,бона,Бошњак,
браћа, црногорски језик, Чеси, чу-
дан,фуј,глуп,Хрвати,леп,мали,на-
мештај,незнамга,непостојање,не-
постојеће, непостојећи, никад, нов,
ок,рат,слатко,смор,Турци,турски,
вештачки,зелено2;„турски“,атоје,
Албанци,Александар,АлијаИзетбе-
говић, Арапи, арапски језик, бака,
бесмислица, БХ, биорски, Бјељина,
бла-бла,Бојан,Босанчероси,Босан-
чица,Бошко,бошњачки,БранкоЋо-
пић,будалаштина,буква,црквакоја
не постоји, цурица, да, дијалекат,
димије,доброта,досадан,dough,др-
во,етничкамањина,фамилија,феде-
рација, фикција, фолклор, говорим,
граница, гутање самогласника, ха
хаха,херцеговачкиј.,Херцеговина,
илузија,искрено,истоалидругачи-
је, исток, историја, ј, ја, Јапан, је,
језично, језик Бошњака, језик ко
језик, јужно, као наш, као српски,
КФОР,косути,комплекси,комши-
лук, Косово, кул, култура, лакоми-
сленост, лавабо, лепо, лингвистика,
љах,мало,малосутра,мањинскије-
зик,Мерлин,мешано,мешавина,ми,
мода,мојамама,мост,може,Муја,
муслиман,муслимански,муслимански
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ј.,музичкашкола,намештајБошњач-
ки,наметљив,наречје,народ,наука,
непостоје,нетреба,НелеКарајлић,
нема, Немачка, немачки ј., немати,
немушти,непотребно,непознаница,
непризнавање, нервира, нервирати,
неспоразум, нешто, невероватан,
незаинтересованост,незамењив,не-
знање, нормално, њихов, одличан,
ондашњи,откудзнам,отпор,певачи,
писмени,појам,политика,пољскије-
зик,помодарство,попис,право,пра-
зноћа, преоптерећеност, професор,
простаклук,радост,раја,ракија,реч,
регија, РепубликаСрпска, роштиљ,
Русија,руски,ружан,садашњост,Са-
шаДаниловић, сељачки, симпатич-
но,славистика,след,Словени,слово,
смех,смејурија,специфичан, спора-
зумевање,споро,Срби,Србија,стар,
старо,стран,странијезик,страшно,
Суботица,судити,супер,свашта,ша-
рено,шатровачки,шутити,тамо,уме-
шност,унутра,упетљано,вештачко,
виц, видела, Војводину, волим, воз,
врста језика, x, забавнији, заблуда,
забрањено,захтев,занимљиви,зани-
мљивост, зар, застарео, завијање,
знакпитања,знам,жвака1;
800(173,484,136)+259+193+188

Бранковић
Вук305;Ђурађ57;издаја51;прези-
ме 39; издајник 25;Бранко,Косово
19; мост 18; издајица 16; историја
12; писац 7; човек 6; јунак, песник
5;Бранковина,деспот,Ђорђе,гроф,
име,Марко,Србин 3;Д.Максимо-
вић, друг, Ђурђе, издајство, Косов-
ски бој, Марија, народна песма,
особа, Петровић, познаник, Вук
Бранковић 2; Ана, бања, Београд,
бившидечко,боја,Бора,браћа,Бране,

Бранимир,Бранислав,Бранка,Бран-
коРадичевић,Бранковмост,цењено,
част,Чкаља,Ћопић,Дарко,Давидо-
вић, Десанка Максимовић, деспот
Ђурађ,дипломата,Драгана,другари-
ца,Душан,дволичност,-евмост,фа-
милија,фамилијарност, господство,
гроб, хајдуци, херој, хероји, храна,
Илија, Инес, истор. личност, Иван,
Ивана, из песме, издајништво, Јан-
ковић, Јерковић, јесте, Јовановић,
камен,косити,Косовскабитка,ко-
совски мит, кретен, лаж, легенда,
личност,Милош, национална исто-
рија, народна књижевност,Наташа,
наука,небитно,неки,неко,Немања,
неправда, Невена, незнање, ништа,
одустајање, ојађени, он, опрезност,
памтити,песма,песме,Петар,пита-
ње, победник, погрешно окривљен,
познатопрезиме,православац,Про-
кић,ратник,родослов,сачувати,се-
оба,Симић,Синиша,Слобо,слобо-
да,смрт,споменик,ср.век,Србија,
сребрњак, српски, српско, српско
презиме, супер, светац,Шербеџија,
школски,требадакажемВук,туки,
ученик,Урош,врата,Вуче,ВукДра-
шковић, Вук Ђурађ, Вуку, заблуда,
завера,знамење1;
800(173,484,136)+145+60+113

браон
боја158;очи122;дрво50;чоколада
40;коса34;смеђе27;црно21;земља
19;кафа18;ципеле15;тамно14;ци-
пела8;јесен,ружно,смеђ7;измет6;
бело,беж,боје,говно,кожа,стабло,
жуто5;кестен,око,појас,тама,ту-
га 4; баба, црн, чизме, капут, крем,
окер, смеђа, старост, сто,шешир3;
браон,Чарли,кафено,какао,клупа,
кола,куче,наочаре,одећа,панталоне,
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пас,песак,сиво,ташна,тмурно,тор-
ба, тужно, златно, жута 2; бабски,
бела,бели,бео,блато,бљак,бојако-
се,бојица,бол,бора,бордо,брион,
црна,црнци,четка,ћебе,девојка,до-
сада,Дуле,џемпер,фецес,фуј,гаће,
гадно, гардероба, глисте, гованце,
говна, грознабоја, гумица,хаљина,
хладно,храна,јабука,јакна,какибо-
ја,кишобран,кликер,кокос,комода,
корадрвета,корице,кошуља,креон,
кућа,кума,лепабоја,лепо,лист,ма-
јица,мајка,мантил,марама,медвед,
мирно, мода, моје очи, монотоно,
мрачно, мрав, намештај, не волим,
неки предмет, неодлучност, непро-
менљиво,ништа,њушка,обрве,оде-
ло,оловка,оловказаочи,омот,пасји
измет, планина, пластелин, платно,
плоча, повученост, практично, при-
родан,прслук,раскош,ролка, слат-
ко,смеће,соба,стезник,сукња,свет,
светао,тамо,тегет,тегла,уље,уши,
увелолишће,ужас,власт,врата,вре-
ме,зелено,зима,жена,жут,жутица,
жвака1;
800(164,442,44)+163+18+106

брод
море253;Титаник43;лука39;лађа
29; тоне 27; вода 26; путовање 21;
пловидба, пловити 17; чамац 16;
плови 15; океан, слобода 9; једро,
пучина8;река,тонути7;пун6;па-
луба,потоп5;барка,морнар,мука,
олуја,плави,велики4;капетан,лу-
дака,морнарица,одпапира,олупи-
на,пут,свемир,труп3;авион,бело,
бродолом, јахта, пловило, потонуо,
потонути, превозно средство, про-
странство, путовати, ратни, таласи,
тоњење,Зана2;„Белаолуја“,ајкула,
Америка, авантура, авантуре, бара,

бели,бескрај,боца,Брододпапира,
будала,бура,чун,далекпут,делфи-
ни,димњак,дрвени,дрво,Дунав,Ен-
терпрајз,Грчка,гусар,гусари,игла,
Италија, излаз из кризе, Јадран, је-
дрилица,кафић,катамаран,кобили-
ца,којитоне,крпарење,крстарење,
крстарица, куда плови, лађа бела,
лакоћа,лепота,летећи,лук,лутања,
мирис мора, Мисисипи, миш, моја
приватнајахта,морнари,морскабо-
лест, на океану, нада, насукати се,
немогућност одласка, несрећа, не-
стабилност, несталност, Nеxt, Ное,
Нојева барка, одлажење, огроман,
опуштање, отићи, паре, парни, па-
роброд,ПетарПан, писмо, побећи,
подморница, поморац, поток, пра-
мац, предмет, прекоокеански, пре-
живљавати,пропулзија,провод,пун
људи,пунрибе,пустити,путпонео-
дређеном,путници,путник,путова-
ња,путује,ризик,Робинзон,робове,
САД, ship, сидро, сигурност, снагу,
спас,страх,сунце,суво,свемирски,
Шангај,ширина,таласање,теретни,
Тиса,тонуће,трајект,трговина,убо-
ци, у реци, уживање, велики бели,
великиброд,велико,весла,веслање,
Викинг,Викинзи,вожња,заШангај,
злато,живети1;
800(173,484,136)+168+37+120

будућност
неизвесност59;сутра43;прошлост
37;садашњост28;нада21;срећа,жи-
вот 19; светла, светлост 17; свемир
13; посао, успех 12; далеко 10; све-
тло9;футур,лепа,магла,напредак,
перспектива8;Подгорица,време7;
future,страх6;факултет,филм,кари-
јера, компјутери, лепота, породица,
пропаст5;иностранство,компјутер,
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мрак, наша, неизвесна, нема је, не-
познато, паре, планови, сутрашњи-
ца, свет 4; боља, боље, брак, црна,
диплома, фудбал, интернет, кола,
кошарка, кошаркашкиклуб,машина,
научнафантастика,неизвесно,сада,
судбина, света 3; апокалипса, бело,
бићебоље,блиска,бољидани,бољи
живот,бољитак,борба,црно,далека,
деца,добро,фантастика,футуризам,
града, КК Будућност, лепо, лепше,
мир,младост,море,можда,незнам,
небо,нема,ништавило,ново,очеки-
вање,оптимизам,план,scienceficti-
on,Србија,старост,сунце,свећа,све-
мирскиброд,школа, техника,убо-
ци,успешност,велика,ветар,земље,
звезде,жеље2;2010,2030,2050,ака-
демик,амбиција,авион,бег,бескрај,
безбедно,блиставост,близина,бли-
зу,богатство,бољеданезнам,боље
сутра, бољи услови, брига, будуће
моје,циљ,ЦрнаГора,црнарупа,цве-
ће,цвет,Чешка,даље,даљина,деце,
делимичнипесимизам,десићесе,до-
бра,доброта,долазо,дуга,економија,
електроника, елита, Европа, Фића,
фудбалер,фудбалскиклуб, глаголи,
град, град будућности, хороскоп,
Исус, ишчекивање, Италија, изгу-
бљеност,ја,јапреднама,јеунама,
капија,катастрофа,КК,космос,ко-
шаркашкитим,крај,красна,лепжи-
вот, лепа будућност, лепша, летећа
кола,летећиаутомобил,лоша,лоше,
лото, марљивост, машине, машта,
ми,мисао,мисли,мислити,мислити
онечему,мистерија,младих,могућ-
ност,моја,мојаљубав,мост,музика,
надаље, напредност, напредовање,
нас,наука,непостоји,недостижно,
некадисад,непредвидива,неразго-
ветност,несигурно,нештобоље,не-
видљивост,ништа,нормаланживот,

нова,новац,облаци,облакодер,оче-
кивања,одрасти,омладина,оношто
ћедати,опстанак,оптимиста,откри-
ћа, Партизан, питање, плаво, поче-
так,почињесада,Подгоричкабанка,
после,последње,повратак,повратак
убудућност,правичност,правно,пра-
зно,препород,пролазност,промена,
промене,пророк,путовање, радост,
ратови, размишљања, река, роботи,
самонапред,сан,савременост,савр-
шена, SF, сигурност, сивило, сиво,
слепа,Словачка,снага,снови,Срби-
је,стабилност,сто,страшна,студент,
сујета, свакако, свемирски град,
технологија, тешко, трен, угодност,
универзума, ускоро, успјех, увек,
ванземаљци,вера,видик,вир,врача-
ра,времекасније,времекоједолази,
времеплов, за мене, задовољство,
жена1;
800(223,540,90)+272+31+170

бум
бомба160;трас131;експлозија53;
пад21;бам,пиштољ,прасак16;жур-
ка12;рат,тресак, звук9;ударац8;
бенг,бомбардовање,изненађење,пу-
цањ,радио6;хаос,одједном,пушка,
судар5;бомбе,бука,бум,изненада,
оружје,петарда,страх,вест4;92,ба-
лон,динамит,лом,метак,преокрет,
вотка3;99,аутобус,бастик,бубањ,
експанзија, експлозив, хит, музика,
НАТО,неочекивано,новост,одмах,
падање,песма,препад,смрт,стрип,
шамар, текила, удар, удес, ватра,
жуто 2; Анастасиа, ао, ауто, бар, -
бар,барут,баук,базука,беба,беби,
бејби,бело,бео,бесмислица,блато,
блесак,бома,boom,бубашваба,бум
бејби,бумбум,бумбумбум,бумбум
радио, бум меци, бумбар, бум-бум,
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бумеранг, буре, цртани филм, цр-
теж, црвено, често се дешава, див,
догађај, Дуле, дум, економија, екс-
перимент, екстазија, екстра, ЕКВ,
емисија,епоха,еврогол,генерација,
гласно,глава,ГоранБреговић,гром,
Хирошима,ију,ин,изненађен,један
мање,јој,качкет,кафић,кич,коктел,
коктели, крај, краш, крц, крик, ло-
мљава,љубав,мина,мост,музички,
на брзину, нагон, НАТО агресија,
нешто ново, нешто падне, новине,
ново,одјек,охо-хо,откриће,П.О.Д.,
пасти,пазибомбабум,пиће,плаши-
ти,пљесак,почетак,под,појава,по-
трес,пуцати,пуцањ,радиобум-бум,
радост, реалност, сендвич, сендви-
чи,супер,свађа,шанса,там,техно-
лошки, тик, тишина, топ, тренутак,
трес, туча, ударити, улични крими-
нал, уплашити, узвик, васиона, ва-
тромет, видео, водка, заљубљеност,
земљотрес,зум,звездице,звукрата,
живот,жвака,жваке1;
800(235,199,417)+182+68+123

бунт
револт74;побуна61;револуција36;
протест 19; бунтовник 17;младост,
отпор, устанак 15; штрајк 12; буна
10;пркос9;насиље,незадовољство,
против,противљење8;инат,неправ-
да 7; покрет, студенти 6; бунтован,
демонстрације,митинг,народ,омла-
дина, панк, пуч, рат 5; бес, деца,
изгубљен, ја, песница, тинејџери4;
адолесценција, без разлога, бојкот,
бункер,човек,демонстрација,млада-
лачки,млади,много,панкери,пара,
политика,свађа,ударац3;анархија,
борба,буђење,бунитисе,ЧеГевара,
деликвент,дете,гужва,хипи,хипик,
карте, криминалац, лудило, љутња,

музика,незнам,немир,несташлук,
оправдан, папир, паре, позитиван,
правда, преврат, презир, пубертет,
пубертетлија, радници, радника,
различитост, скуп, снага, спавање,
студената, терор, тинејџер, узбуна,
Вишња и Рушка, војници, војска,
збуњен, земља,жица 2; 5. октобар,
адолесцент,анти,апел,аут,авантура,
авантуриста, Бајрон, банда, бари-
када, барут, батине, бесмисленост,
безобразан, безвлашће, бежи, блуд,
боље, бољшевизам, бранити своје
ја, брањење, Брижит Бардо, Буков-
ски, бунар, бунда, бунтер, буњење,
буре барута, бут, цимерка, црвен,
цвећа,четврточетири,дахија,дале-
ко,диваљ,дивљина,досада,дрндав,
дрога,дрскост,душевни,ЏејмсДин,
ЏемсДин,ђаци,фазон,филмКоса,
галама,генерације,глас,гласно,го-
дине, гомила, графити, грч, грех,
хаос,хипици,хипика,храброст,хра-
на,хрпа,ИгиПоп,Игор,Ирац,исти-
нољубивост,историја,изгубити,јак,
јединамогућност,камион,карактер,
карата,киван,клинци,клупче,кон-
трирати,копље,кордон,кожа,кунт,
лаж,линч,лошмомак,лубеница,луд,
лудост, људи, мач, маса, металци,
минђуша,миран,миринг,мисао,ми-
шљење,млад,младић,младо,младо-
сти,мој,молим,намћор,намргођен,
напад,Наполеон,наркоман,народа,
народна маса, народни, негативан,
негирати, негодовање, неиздржљи-
вост, немиран, немирност, неодго-
ворност, непокорност, непомирљи-
вост, неприхваћен, неред, неслага-
ње, несвест, нешто, нешто далеко,
Нирвана, ништа, новац, одбојност,
огрев, огроман, оловака, опозиција,
оружје,особењак,освета,-овник,па-
роле, партија, партизан, пасивност,

бум бунт



133

паук,пчела,песма,песме,пијаница,
пирсинг,плава,победа,победник,по-
моранџа, понос, поплава, поправни
дом,портрет,потреба,права,прави,
право,празноверје,предрасуда,про-
фесори, против угњетавача, проти-
витисе,противник,противуречност,
провала,прскање,ратоборност,раз-
бојништво,разочарење,разум,резиг-
нираност,резултат,rock’n’roll,рокер,
романтизам,руно,садашњост,само
напред, седамдесете, сељаци, сено,
симболизам,склониште,скупина,сла-
ма,слобода,слободно,смиреност,сок,
срањеодживота,срџба,став,стил,сту-
дент, студентски, стваралаштво, сво-
је,шипка,шунд, табла, тенк, тежња,
траве,туча,удржави,ученика,улица,
успех,увек,узалуд,век,вода,вуна,за-
несен,занесеност,заточеништво,зво-
но,жбун,жесток1;
800(164,442,44)+312+46+223

вакуум
физика 100; ваздух 93; простор 53;
празно32;свемир25;ништа22;пра-
знина20;кеса17;гушење,кикирики
16; без ваздуха 14; затвор, затворено
13; безваздушни простор 11; уси-
сивач 8; притисак, пумпа, стакло,
затвореност 7; балон 6; цев, храна,
паковање, светлост, васиона 5; без-
ваздушно,гума,космос,ништавило,
посуда, прозор, затворен простор,
звоно 4; безваздушан, чинија, нема
ваздуха, просторија, рупа, тесно,
виршле,Zepter3;апарат,безкисео-
ника,боца,брзина,честица,чврсто,
хемија,изолација,изолован,изолова-
ност,извлачење,кафа,клаустрофоби-
ја,међупростор,месо,наука,порођај,
празан простор, сланина, средина,
вакси, вртлог, затворен 2; атмосфе-

ра, ауспух, авион, беба, бело, бес-
коначно, беспомоћан, беспростор,
бестежинско, бестежинско стање,
безизлазност, безнађе, безваздушан
простор,безваздушностање,безва-
здушност,беживотан,бол,бомба,бр-
зина светлости, бум, буре, целулит,
центрифуга, Цептер, црево, црно,
чаша,чеп,чисто,дах,дисати,доса-
да, Душко, експеримент, електрон,
experiment,физичка хемија,флаша,
фолија, фотон, гасна комора, глава,
херметички, игла, играчкица, инку-
батор,инјекција,испуњеност,издр-
жљивост,изгубљеност,излаз,јачина,
Јелена Карлеуша, кесица, клон, ко-
лачи, комора, крај, краставац, кум,
купатило, лако, лавабо, лизалица,
Лопез, мало, материјал, механизам,
мир, мрак, најлонска кеса, назад-
ност, не дисати, недостатак вазду-
ха,немогућство,ненасељеност,нео-
дређеност, непостојање, нирвана,
Одисеја 2001., ограничен простор,
ограниченост,ограничење,отпуши-
вач, отвор, пекмез, перје, плавуша,
подпритисак, пољубац, потиснути,
повлачење, прашина, празан, пра-
зноћа,производ,провидно,пушење,
риба, сан, савршено, савршенство,
сета, сифон, Силван Дистин, сир,
сисање,систем,сиво,скученост,сле-
пљено,смрад,снажно,спремо,Срби-
ја,срединабезваздуха,стешњеност,
стиснутост, Стивен Хокинг, страх,
шоља,шприц,шупљина,терет,тер-
мос,тескоба,тесноћа,топло,тунел,
углави,укеси,уваздуху,угушити,
ум, усисавати ваздух, усисивање,
усне, увучениобрази, увући,Вакси
систем,Vacsy, вакум, вакуум, васе-
љена, замесо, загушљивост, запти-
веност, заробљеништво, затворена,
затворити,зона,звук,жива1;
800(164,442,44)+218+33+154

бунт вакуум
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Вашингтон
Белакућа105;Америка104;град79;
САД40;Џорџ38;Д.Ц.21;Клинтон
19;пост17;ЏорџБуш15;Буш13;
Бил Клинтон, председник 12; Пен-
тагон11; бело8; далеко,Њујорк7;
зло6;даљина,моћ,политика,згра-
да 5; кућа, престоница 4; мржња,
посао, рат, сила, сити, скупштина,
смрт, USA, велики град, власт, за-
пад, земља 3; авион, бетон, бомба,
бомбардовање,бомбе,Дензел,друг,
Џордан, Џорџ Вашингтон, главни
град, глупост, хаос, иностранство,
ништа, новац, палата, парламент,
сан, сивило, ужас, велико, влада,
завера 2; 11. септембар, агресори,
Амери,Американци,атомскабомба,
аутобус, Азра, Бели двор, белина,
Београд, Бил, Бил&Моника, Били,
бљак, богатство, Бостон, буба, бу-
дућност,центар,CNN,црно,човек,
Даннезависности,Дејтон,диктатор,
досада,досијеX,држава,државник,
DC, Empire state, Енглеска, филм,
фуј,ГласАмерике,гласовнапроме-
на,глумац,гнев,градић,градина,гу-
жва,ха!,хладноћа,хумор,изворзла,
јако,Јордан,Јова,Канада,Кипслобо-
де,књига,конзерва,кретен,крофна,
купа,лаж,лепград,леповреме,Лин-
колн, Лос Анђелес, луксуз, љубав,
љуби,махајде?!,малиград,место,
мић,Молдер,недостижно,негација,
несрећа,News,никада,nocomment,
новине, обала, одлука, орао, пам-
пам,папирологија,парламет,полици-
ја,политичар,политичари,поплава,
поуст,препрека,престиж,путовање,
равнодушје,садизање,сатанизам,са-
вез,сенатори,сиво,Скадарлија,сме-
шан,снови,споразум,стајати,стате,
Стејт,страно,суд,светлост,ширина,

шоу,шта?,тероризам,Токио,трамвај-
ска станица, травњак, туризам,ТВ,
убице, углађен, УН, уображеност,
управљати,ВашингтонДЦ,Вашинг-
тон пост, важно, вештачки, висина,
Визардс 23, врева, застава, збрка,
зликовци,жалост,животиње1;
800(221,406,56)+189+45+131

велик
мали163;човек87;огроман55;кру-
пан17;град13;проблем11;јак10;
висок9;брод7;голем,мален,мост,
слон6;дан,дебео,храст,коњ,посао,
свет,торањ,зграда5;ауто,кућа,мо-
зак,океан,успех4;Бог,брег,добитак,
гломазан,језик,камен,космос,миш,
највећи,небо,облак,пријатељ,про-
стран,пространство,солитер,зид3;
аутомобил,авион,див,добар,дрво,
дуг,џин,херој, храм,камион,мага-
рац, моћ, недостижан, није мали,
нос,петак,писац,планета,планина,
простор,снага,Србин,стадион,сто,
стомак, страшан,широк, већи, зна-
чајан2;Ајнштајн,Александар,али,
Америка,Баја,балон,бар,базен,бес-
крајан,битан,блам,бој,бол,борба,
браон,брдо,центарукошарци,Црно-
горац,цвет,човечност,чудан,дечак,
део,добронамеран,допринос,држа-
ва,дугачак,Дунав,дворац,џак,Ем-
пајерстејт, главоња, грдосија, грех,
хлеб,ипрасак,икона,иманековећи,
инат,ја,јаблан,јабука,јошвећи,ју-
нак, карактер, кнез, књига, кофер,
колач,комад,кошаркаш,краљ,кра-
ставац,кревет,круг,квалитет,квар,
лед,лист,ливада,лубеница,лустер,
људина,мајмун,макро,малик,маљ,
мањи,МаркоКраљевић,материја,ме-
сец, мир, мисао, моћан, могућност,
момак,море,Москва,мотор,мотор

Вашингтон велик
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Випер,напор,народ,недоступан,не-
сагледив,низак,Њујорк,обим,обим-
ни,обмана,огромналопта,огромни,
огромно,омотач,опасност,оргазам,
отац,палац,пас,пејзаж,пенис,пла-
нине, појам, поклон, полни орган,
помада, понос, пораст’о, породица,
поздрав, празник, престиж, преве-
лик,приход,притисак,пројекат,про-
пуст,просек,прут,пуно,пуж,рачун,
раскорак, распон, рат, ризик, ружа,
сан,сат,сенка,сила,силовит,смрад,
снажан, споменик, спремање, срце,
стабло, стандард, сунце, свеколик,
свемир,свемоћан,свемогућ,шатор,
ширина,широкост,штап,тата,терет,
теретана,тигањ,тренутак,трг,туки,
успон, ууу?, уживање, васиона, ве-
ома, висок човек, владар, водопад,
Војводина, захват, зајебант, залогај,
замак,заслуга,Земља,животиња1;
800(173,484,136)+241+68+170

вера
нада120;Бог117;црква104;уБога
38; крст 30;љубав29; религија 26;
хришћанство22;православље17;у
себе10;невера,живот6;нација,пра-
вославна,уљуде,уживот5;будућ-
ност,Христ,Исус,народ,поп,снага
4; исповест, мир, молитва, сигур-
ност,уљубав,уљубави,усутра,ва-
риола, верност 3; атеизам,Библија,
друг,духовност,глупост,инада,име,
истина,људи,мотив,надаиљубав,
поштовање,потреба,самопоуздање,
слобода,срећа,српска,све,убудућ-
ност, у кога, успех, вера, веровање,
заблуда 2; +, алоа, аскеза, атеисти,
баба,блаженство,Богјеједан,боље
сутра, борба, босиљак, бројаница,
човек,човекољубље,чудо,чврстина,
чврсто, давање, детелина, девојка,
догма, доследност, дубина, дубоко,

дух,фанатик,глупости,Господ,хор,
ХрамСветогСаве,хришћанин,иде-
ја, икона, или невера, интуиција,
ислам, исправност, истина лепота,
истинитост, ИсусХрист, изазов, ја,
јака, Јеховини сведоци, католичка,
контрола, корисно, лажно, личност,
литургија, љубав и нада, магија,
метафраза, милосрђе, Мира, моја
другарица,морал,моралност,мука,
националност,надаљубав,надахнуће,
најважнија,најважније,народи,нау-
ка,небо,ништа,очекивање,ограни-
чење, омамљеност, опредељеност,
опредељење,опстанак,оптерећење,
осећање, основа, особа позитивна,
Павладољска,побожност,покретач,
понос, послушност, постојати, по-
стоји,поверење,православац,пред-
расуде, препрека добрих односа,
приврженост,прстен,путовање,раз-
лог,секта,sex,сидро,симбол,слепа
вера,смиреност,смисао,смрт,снага
духаиума,спајаљуде,спас,Србија,
суштина,суштинаживота,светлост,
светскидух,сврхапостојања,школа,
тајна,теологија,тетка,топло,треба,
убудућности,унас,унешто,убеђе-
ност,убеђење,ускрснуће,узданица,
узвишеност,важност,вероисповест,
водич,врлобитно,заједница,закон,
залуђеност,жеља,жутабоја1;
800(223,540,90)+187+24+132

веран
пас 333; одан 63; муж 36; пријатељ
34; неверан 28; друг 22; љубав 19;
дечко17;искрен16;добар15;прстен
12;момак10;каопас,поштен8;чо-
век6;вереник5;брак,слуга,заљу-
бљен4;оданост,поуздан,привржен,
себи 3; куче, луд, немогуће, никад,
нико,пажљив,поштовање,ретко,ве-
за,вољен,животиње2;безобзиран,

велик веран
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бигамија,близак,брижан,брижљив,
будала,бурма,црква,дан,деран,де-
вица,девојци,диван,дивота,добар
партнер, доброта, досадан, драг,
друм, духовност, душа, Џеки, Ема,
глупост, голуб, икрен, искреност,
истрајан,издајица,издржљив,ја,Ју-
сика, као пашче, Кастор, Кића, к’о
пас, коњ, лаж, лажан, Леси, мачка,
мени,мојдечко,мрав,мученик,му-
дар,најбољи,навијач,непостоји,не-
могућ,непријатељ,неверица,нежан,
никада, обећање, он, особен, отац,
партнер,пажња,племенит,Попај,по-
верљив,преварен,природа,рат,рер-
на,реткост,руке,самопас,самопо-
некад, Саша, сигуран, симпатичан,
сив, сладак, смешно, срећа, срећан,
стрпљив,сумња,супруг,супружник,
свима, својој жени, теби, тешко,
увек,ведар,вера,весник,ветеран,ве-
зан, војска, волети, вранац, врлина,
заувек,заузет,жени,животиња1;
800(164,442,44)+135+21+101

вештачка
интелигенција166;оплодња137;нога
41;рука34;коса31;вилица27;хра-
на21;неприродна15;природна14;
протеза 13; уста 10; боја 8; језера,
кожа,ружа,трава7;арома6;биљка,
неприродно,нокти,влакна5;цвеће,
груди,култура,природа,ружна,тка-
нина,трепавица,творевина4;диса-
ње,срећа,трепавице3;бунда,цвећа,
глава, исхрана, јабука, јелка, киша,
лепота,лица,личност,љубав,надо-
градња,направа,направљена,опера-
ција, пластика, плућа, производња,
робот,силикони,суза,усне,жена2;
Америка,атмосфера,башта,бела,бес-
потребно, без везе, безлична, често
варају, човечна, девојка, дијабола,
досада,ђубрива,експеримент,естет-

скахирургија,фарба,филм,грисина,
хаос,хармоника,хемијска,хирурги-
ја,хладно,и,инпланти,изградња,из-
вештачена, јетра, језеро,Карлеуша,
клима,клон,клонирати,компјутери,
конзерве,крв,крзна,кук,кукавичлук,
лаж, лажна, лепотица, лице, лоша,
лутка,љубазност,магла,маска,маши-
не, мембране, мисао, мозак, нација,
надоградња ноктију, написала сам,
наука, нељудска, неправа, нереална,
нездраво,неживо,нијеправа,одпла-
стике,опетисто,осмех,особа,памет,
пластична, плавуша, помоћ, права,
прича, природни, природно, проба,
рођене, саксија, сарма, синтетички,
сиса, ситуација, скромност, слика,
спонзоруша, справа, срца, структу-
ра,ствар,свест,шака,Шер,шминка,
тела, трудноћа, уградња, уметност,
управа, усна, венац, волица, врата,
задњица,заслађивач,зека,зуби1;
800(165,414,181)+160+37+105

вештачки
нокти 71; зуби 68; неприродан 46;
нокат 38; природни 32; кук 29; зуб
28; пластика, природан 25; осмех
24; пластичан 17; силикон, силико-
ни16;нос13;груди10;цвет,језеро,
оплодња, ружан8;направљен,пра-
ви 7; језик, материјал, неприродни
6;дисање,интелигенција,изглед,ла-
жан, неприродно, сателит 5; човек,
мозак,синтетички,смех,уд4;боја,
Карлеуша,клон,нога,оплодити,про-
теза,прст,робот,трепавице3;бљак,
хемија,измишљен,извештачен,кло-
ниран,коса,кожа,лаж,лош,људски,
МајклЏексон, неправи, пластични,
пластично,производ,прост,пут,сок,
спонзоруше, стакленик, туђи, укус,
вилица, заслађивач, живот 2; а јој,
АИ,Амери,балон,безвезни,будућ-

веран вештачки
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ност,цвеће,чудан,деловитела,дија-
мант,дојка,дрвен,дрвени,дволичан,
ђубре,ђубриво,фабрички,фарба,фо-
лирант,генетика,глуп,глупи,гума,
хлеб, храна, идиотски, има разних
начина,имиџ,индустрија,интелект,
истрошен,измишљати,израз,изум,
извештачени,извештаченост,извор,
јефтин,јелка,језици,кана,китњаст,
комплекс,концентрат,корпа,кратко-
трајно,курац,квази,лажни,лажно,
лек, лепак, лицемерје, лоше, лутка,
људи,механички,модерансвет,мо-
дерно,намештен,направљено,наука,
неискрен,неизбежан,некад,немоћ,
неприхватљив,непријатно,неприрод-
ност, нереални, нестваран, нездрав,
нездраво,нијеприродан,ноћи,нота,
нови,обојен,одбојан,одбојност,од-
вратан,операција,оперисано,орган,
отпад,Палић,пенис,перика,пинце-
та,пластеник,пластичаноперација,
плав, плод, понос, прек, препари-
рано,претерано,природна,природ-
но,прсти,рад,разум,сан,сендвич,
сијалица, силиконски, скај, смејати
се,снег,сокови,соларијум,спретан,
срање,стакло,стероид,стран,ства-
ран,свет,театралан,туђ,турбофолк,
уграђен,укочен,умјетни,усне,ушто-
гљен,вибратор,видра,врат,зло1;
800(164,442,44)+199+21+130

вештачком
оплодњом 168; интелигенцијом 56;
оплодња 40; интелигенција 30; ди-
сање 25; руком, вилицом 21; бојом
19;дисању17;ногом16;природном
13;вилица12;неприродном11;не-
природно9;рука8;језеро,језеру7;
цвеће,косом,пластика,протеза,про-
тезом6;храном,силикони5;језику,
кожом, операција 4; анализом, без

везе,ђубриво,груди,храна,лажном,
методом,оплодњу,осмех,понашање,
ружно,смрћу,зуби3;аромом,боја,
исхраном, јелка, лажно, лепотом,
љубављу, љубазношћу, надоград-
њом,нестварно,нокти,операцијом,
перика, правом, природно, робот,
силикон,сисом,смех,смрт,снагом,
срцу,тканином,трава,живот2;ако
мора, арома, бојом косе, болница,
бродом,бубрег,цвећу,цвету,четком,
човечном, девојка, дисањем, длака,
дрогом,ђубриву,експеримент,енер-
гијом,фигура,глума,гума,гуменом,
хемија, хирургијом, хладно, и при-
родном, иглом, играм, имитација,
интервенција, искуство, Ивана, из-
глед,изгледу,извештачено,извешта-
ченост, јабуке, језик, кафом, коса,
косу,кожа,креда,крзно,кук,лажи,
лепота,лице,љубав,мак,маска,ма-
шина,мембраном,моралу,морам,на-
доградња,намештено,наводњавање,
не, немати, непотребно, неправом,
неприкладно, неприродност, нешто
без везе, нездраво, никад, ништа,
нивоу,нога,нокат,новац,облатном,
обрадом, олово, оплођење, оружје,
осмеху,палица,паљбом,памећу,пар-
кет, павлака, плагијат, пластично,
пластичном,пластиком,предметиод
глине,препарино,пресађивање,при-
рода, природан, природна, природ-
ни, природом, производња, путем,
радошћу, ружном, салата, секс, се-
лекцијом,семе,синтетичко,синтети-
ка, слабом, сладило, сликом, смеху,
снег,спермом,срце,срећан,срећом,
ствар, стварном, стварност, судија,
супом, свилом,шминка, трепавице,
трепавицом, три, трула, уградња,
уметном,уморном,вештачки,засла-
ђивачу,жена,животу,жвака1;
800(165,414,181)+197+47+132

вештачки вештачком
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већ
зар87;брзо52;сад39;тек38;одмах
37;кадпре33;сада28;време17;бр-
зина15;крај13;готово,кад10;рано
9;касно,скоро8;јутро,зар?6;јесте,
кашњење,опет,сат,стићи,убрзо,ви-
ђено, журба 5; још, напокон, него,
пролазност,прошло,зарвећ?4;док,
касним, одавно, одједном, понеде-
љак,прилог,прошлост,сутра,школа,
шта,увек, заиста3;19година,чак,
чекање, да, данас, факултет, испи-
ти,исти,једном,кадпре?,када,ка-
снити, кратко, недостатак времена,
нестрпљивост,ништа,одвећ,пада,
плата,почетак,прерано,туга,устаја-
ње,везник,затим2;20,2002,8,али
међутим,already,билоје,близу,брз,
брзи,брзопрошловреме,час,чекај,
ћев,ћуд,дан,деја,dejavu,долазак,
долази,доста,дошао,е,ето,ево,фа-
цијалнаекспресија,frankreich,глупост,
године, готов,исада,идемо,има, -
ина, испитни рок, истек тренутка,
истекло,ишчекивање,изгубљен,из-
ненада, изненађеност, изненађење,
изванредност, ја!, јабука, једном/,
јер, кад брже, кад?, касниш, казни-
ти, крај серије, крај времена, крај?,
крајњевреме,кудпре!,лектира,ле-
ти време, лифт, ма, магловито, ма-
ло,маловремена,мрак,наРајкова,
наговештај, најпре, највеће, немам
времена, неочекиваност, нешто бр-
зо,нештодруго,невоља,нијенего,
обрве,одлазак,одлично,одмор,они,
оноштосезбило,остварење,пахај-
де,пећ,питање,подне,постати,пре,
пребрзо,предаја,предајарада,пре-
кид,прекор,претходно,рано јутро,
раноранилац,реч,речца,сад!,сада-
шњост, састанак, сасвим, сместа,
стигао,страх,стрпљење,стварно,су-

пер,супротност,свиће,тад,тада,та-
ко брзо, тећи, трен, тренутак, три,
управо, урадити, урађено, услов,
увелико,узвик,ужурбаност,већ,ве-
ћи,више,ВладичинХан,времепро-
лази, yet, зар је могуће?, зар опет,
зартакобрзо,зарвећ,зашто?,зато,
завршено,завршити,зид,знам,жи-
вот,журим1;
800(235,199,417)+208+94+140

видео
филм136;касета127;рекордер100;
телевизор31; тв29; уређај 25; бим
22;клуб20;камера16;трака15;сни-
мак12;слика11;апарат10;филмо-
ви, игрице 9; касете 8; чуо, гледао,
игра,игре7;аудио,гледати,очи,ри-
кордер,спот,техника,запис5;DVD,
угледао 4; гледање, плејер, порнић,
програм,радио,забава3;бина,био-
скоп, ћутао, игрица, клип, не ради,
рад,снимати,видети2;апарати,бек-
ство,БонЖови,бум,добарфилм,до-
бро,дугме,два,емисија,фонтана,фо-
теља,гледа,грбавац,излог,изненађе-
ње,кинематографија,концерт,коња,
кревет,кућа,кутија,љубав,магнето-
фон, материјал, матура, меморија,
музичкиспот,надзор,напредовање,
Немачка,немамвидео,нешто,неви-
део,Нинџакорњаче,одмор,одузима
време,око,опрема,осетио,ослепео,
пацов,плажа,поглед,погледао,по-
гледати,порнографија,посетио,по-
требно,предео,препознати,превази-
ђен, пријем, приметно, пројекција,
пројектор, прошлост, провизија,
провод,разонода,рекао,репертоар,
сателит, себе, скоп, слеп, слепило,
слободновреме,снимање,снимити,
стањемозга,старомодност,сто,свад-
ба,свашта,сведок,техничкиуређај,

видеовећ
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технологија,телевизија,трица,три-
це,ужас,уживање,VCR,VHS,видео
касете,видео-клуб,видео-плејер,ви-
деорекордер,занимљиво,запамтио,
згода,зима1;
800(164,442,44)+136+21+92

виза
иностранство 162; путовање 103;
пасош55;картица28;пут27;карта
23; Италија 21; граница 17; Грчка
16;пролаз13;авион,Шенген11;че-
кање10;свет9;одлазак,пропусница
8;Мађарска, путовања 7; Немачка,
слобода6;Европа,Француска,ред,
спас,Шведска5;Америка,Аустрија,
дозвола, екскурзија, излаз, излазак,
море,редови,тешко4;амбасада,др-
жава,могућност,мука,недостижно,
паре,плаћање,Швајцарска3;Аустра-
лија,бекство,Цитроен,Чешка,даљи-
на, енглеска,ЕУ,Хрватска,Канада,
мастер кард, недостижност, новац,
out,папир,САД,страназемља,улаз,
веза,заИталију2;ауто,аутомобил,
Беч, бег, богатство, боравишна, бу-
дућност, цвеће, чек, дај, дечко, де-
виза, докуменат, документ, допуст,
дозволазаулаз,другаземља,Флори-
да, гњаважа, грана,холограм, Ibiza,
иди преко гране, инострана земља,
интернет,испитивање,како,картца,
карте, компликације, контакт, кон-
зулат, крађа, криза, лет, летовање,
Луксембург, међународна, мисаона
именица, ммм... паре, мучење, му-
кеТанталове,напорно,неможеш је
добити, недоступност, немам је, не-
могуће,немогућност,несрећа,нипо-
даштавање,одлазакуиностранство,
ограничење, Paris, Париз, печат,
пиза,платнакартица,потребна,по-
требно-иностранство, Праг, прелаз,

прелазакпреко,проблем,проблеми,
прођа,пролазудругуземљу,пролаз
усвет,проспект,путуиностранство,
путнаисправа,рад,радуамбасади,
ред испред амбасаде, самопослуга,
скијање, Словенија, срам, странац,
страну,свибимивизу,шаренакар-
тица,шенгенска,Шпанија,табла,те-
лефонска, тешкоћа, тешкоће, то ми
треба,транзит,требаскорозасвезе-
мље,ух,укинути,уредно,visa,виза,
визакартица,визија,влада,забога-
те,закомшилук,запреко,забрањено
воће,запад,завист,зелено,зид,злато,
жеља1;
800(235,199,417)+170+21+109

викати
драти се 62; дерати се 45; глас 35;
свађа 28; урлати 26; бес, галамити
23;бука,нервоза21;галама,гласно
19;љутитисе16;ћутати15;љутња
13;страх10;дозивати9;грло8;јако,
певати 7; бол, некултура, плакати,
вриштати, звати 6; мама, нервира-
тисе,професор5; говорити, срећа,
шаптати, шапутати, уста, узбуђење
4; бити љут, дерати, драги, драње,
драти,енергија,груб,ја,планина,по-
моћ, родитељи, скакати, урликати,
утакмица, врисак 3; беснети, бити
бесан, бучност, букати, дозивање,
ехо,гласнежице,гласност,глупира-
тисе, грдити, грешка,име, јаукати,
крик,љут,љутина,љутит,љутитост,
непријатност, непристојно, од сре-
ће, отац, песма, позив, професори,
радост,реметитимир,село,силова-
ње,слушати,сметати,свађатисе,та-
та,тући,уплашитисе,узбуна,ужас,
злоба,зуби2;АААААААА,агресив-
ност,арлаукати,аутобус,балкон,бан-
дера, бесан бити, бити бучан, бити

видео викати
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примећен,битиуправу,битиузбу-
ђен,Босанци,брда,брдо,бубнаоп-
на,буна,бунитисе,цика,цикати,ци-
мерка,црвен,црвенило,чист,чути,
чутисе,ћале,далеко,дебео,дебил,
деда,демонстрације,дивљати,днев-
на соба, довикати, драт се, дрека,
фрабаћ,гласноћа,глупост,глупости,
гњавити,говорититихо,граја,грме-
ти, грубост, хистеричност, Хитлер,
ходник, хор, императив, интернат,
искулирај, испразнити се, изразити
осећање,јакзвук,јауци,јавно,јене-
здраво, језик, комшиница, кривац,
лајати,лудост,лудовати,љубав,љут
човек, манекенка, мегафон, Мица,
микрофон, митинг, млатити, мрља-
ти,наглас,наљуде,нанеког,нане-
кога,насавглас,наглас,нагласити,
најјаче, намерно, навијачи, назив,
не, не вичи, не викати, негативна
енергија, нелагодно, неопуштеност,
непажња,непристојност,неред,нер-
ви, нервирања, нервно растројен,
несигурност,нестрпљивост,неудоб-
ност,неумесно,незадовољство,ни-
подаштавати, облик гласа, од беса,
одмах,одзвањање,опасност,освета,
пакла,паника,пажња,Петар,пијани-
ца,плач,повишенглас,позориште,
правитибуку,празнитисе,пражње-
ње, претеривати, причати, природа,
промукао,промукнути,простчовек,
провалија, псовати, Риста, с разло-
гом, сан, силеџија, скичати, скок,
скупштина,смејатисе,срамота,срп-
ски, стадион, страшно, строгоћа,
струк, сузе, шкрипање, штрикати,
текма,темперамент,тишина,тражи-
типомоћ,трошитигрло,туча,уби-
ти, ура, урлик, усне, уши,УУУУ...,
уверљивост, узалуд, уживање, ужи-
вати,веприти,војска,врискати,ври-
штање,зачепи,замарати,збуњеност,

згодан,зграда,зној,звук,жеља,жеља
дамечују,жељазапажњом,живети,
журка1;
800(221,406,56)+263+25+176

вино
црно156;црвено107;грожђе47;ал-
кохол,пиће37;крв25;пијанство19;
вода18;чаша17;бело14;славље10;
журка9;пиво,старо,весеље7;Фран-
цуска,ракија,слатко6;кисело,пити,
романтика, укус, уживање, вечера
5;флаша,излазак,лоза,љубав,опи-
јање, опуштање, пијанка, подрум,
радост,шприцер,вече4;бамбус,бу-
ре,гитаре,горко,истина,опијеност,
сласт,слава,страст,виноград,забава,
Ждрепчевакрв3;беловино,цирка,
црква, црвен, лепо, мучнина, про-
слава, провод, расположење, рујно,
сангрија, сирће, сплавови, ужитак,
Вранац,жеђ2;баханалије,благодат,
боца,богови,Бока,бокал,бордо,Цр-
наГора,црноибело,црноиукусно,
црвена,црвено/црно,часа,ћале,Ди-
онис, домаће, другарица, друштво,
дружење, дуготрајност, елеганција,
филозофија,флека,францусковино,
глатко,голуб,горчина,грациозност,
град,Грци,Грчка, хлеб,и вода, их,
Исус,Италија,изласци,изворсреће,
изврсно, јабука, је лепо, је здраво,
кафана, Карловци, киселина, кока-
-кола, кома, Косана, Косово, крсна
слава,латински,лето,лудост,мамур-
лук,Марко,МаркоКраљевић,мука,
напијање, напитак, небројиво, ноћ,
Одеса, опија, опијум, опуштено,
освежавајуће,пегла,песма,пићебо-
гова, пијанац, пијанчење, пијаница,
пијеКраљевићуМарко,позориште,
препуштеност, пријатност, распуст,
рибизла, ризлинг, рођендан, роман-

викати вино
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тично вече, розе, розен, рубин, ру-
чак, румено, сало, седмица, секта,
смрт,смрти,софистицираност,Срем-
скиКарловци,старост,субота,свеча-
ност,свеће,шампањац,шљива,тата,
течност, точење, топло, Тоскана, у
вину је истина, убиство, уф, вери-
тас,веза,виновалоза,Вршац,задо-
вољство,здраво,ждребе,жедансам,
жеднасам,жеља,жена,Жупа1;
800(164,442,44)+182+4+119

виски
пиће130;лед77;алкохол68;Шкот-
ска24;чаша,ЏониВокер19;пијан-
ство, ракија 9; са ледом 8; Чивас,
флаша, с ледом, скоч 7; бљак, гор-
ко,Ирска, јако,славље,шкотски6;
водка, жестоко 5; џин, фолирање,
Johnny Walker, луксуз, пијан, про-
слава, провод, журка 4; алкохолно
пиће, Ballantine’s, добар, Грантс,
јачина, љуто, пијанка, шетач, ужи-
вање, вино, забава, жестоко пиће
3;акохол,Балантајнс,браон,човек,
Џони,елита,фалш,фуј,горчина,ја-
копиће,кафић,keepwalking,кока-
кола, кола, лепо, не пијем, ништа,
пијанац,пијем,пити,смрад,смрди,
снобизам,сок,супер,Шкоти,Teach-
ers,ужитак,ватра,вече,весеље,ви-
њак,вода,здравица,ЖаркоРистић,
живели2;акохоличар,алкохолизам,
амерички филм, без леда, бизнис-
мен, Black & White, Black&white,
благостање, блуз, боца, богаташи,
богато, богатство, брза кола, буре,
бурненоћи,буржуји,Chivas,цигара,
цигаре, црвено, чаше, чашица, ћо-
шак,деда,директор,дискотека,див-
но пиће, добар је, добро упакован,
друштво, Дуда, дуги, Џек Д., Џим
Бич,ЏонВејн,Џонишетач,еда је

шампањац,ексклузиван,екстази,Ен-
глеска, Енглези, фаца, fancy пиће,
филм,фолирант, гадно, гига, глава,
горак, господа, господин, господ-
ство, хемија, хладан, хода, и,Игор,
ирскипаб,искуство,Иван,излазак,
ја, Jack Daniels, јако добро, јавор,
ЈоhnyWаlkerblue,кафана,канцела-
рија, каубој, клуб, клубови, кокте-
ли, конзерва, коњак, крчаг, крупан,
кубанска цигара, ледени, лед-ужи-
так, ликер, лопови, лоше, лудило,
љутина,Малтед, мамурлук,Милић
Вукашиновић, ммм, мост, MPS,
мука, мушкарац, напитак, наздра-
вити,не,неволим,незнам,недељ-
ни ручак, нешто квалитетно, Нова
година, обезнањивање, одвратност,
опијеност,опојност,оштро,отмено,
отменост, пешак,пијанчење,пијан-
дура, пијандуре, пијаница, пијано,
пијаност,пиле,пиво,подметач,пре-
стиж, рачун, раж, реклама, рези,
Ристић, рођендан, ружно, с чајем,
салон, scotch, сељаци, скуп, сноб,
соба, сода, срећан повод, стандард,
статус,стил,stock,суперпиће,сув,
свечано,школа,Шкот,шљива,шљи-
воваракија,штап,Шток,течност,те-
кила,Тексас,Тичерс,томпус,топлота,
тражити,Трокадер,TullamoveDеw,
увеликојбоци,углед,ујак,виски,ви-
сокодруштво,Вокер, волим, вотка,
Walker,започетак,задовољство,зе-
зање, злато,желудац,жеља,Жељко
Самарџић, жестина, жесток, живо,
журке,жуто1;
800(223,540,90)+257+43+179

висок
низак181;човек86;кошаркаш39;мр-
шав27;момак20;дрво18;леп,мла-
дић 15; велики 14; дечко, кошарка

вино висок
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13;јаблан11;бандера,танак,велик
9;бор,огроман,зграда8;виши6;ду-
гачак,храст,планина,стандард,стуб
5;црн,дечак,џин,јак,крупан,небо,
притисак,висина,витак,згодан,зид
4;Дивац,мушкарац,наочит,просек,
снажан,солитер,жирафа3;Ајфело-
вакула,брат,брдо,брег,центар,два
метра, горе, издужен, кошаркаши,
кракат, лепота, мален, маркантан,
мост,мршаво,недостижан,нијени-
зак, ниво, облак, плафон, посебан,
развијен, спортиста, таман, торањ,
упадљив2;1.98,Ајфеловторањ,ба-
грем, Бах, близанци, Бошко, брада,
бреза,Црногорац,чигра,чин,дебео,
дебил,див,доступно,Дражен,друг,
дугајлија,дугуљаст,двометраш,џи-
гљав, глава, глуп, голем, горд, гра-
циозан, грациозност, грм, громада,
импресиван, изглед, ја, Јовица, као
планина,Кинез,кип,комплекс,кош,
критеријум,лопта,мајмун,мал,ма-
ли, манекени, материјалан, млад,
моћан,мојбрат,мојдечко,мојадру-
гарица, моја другарица из средње,
морал, мотка, мршав човек, мрша-
вост,надмен,несигуран,неспретан,
нештовелико,незграпан,нисам,ној,
облакодер, образовање, огромни,
особа,патанак,паметан,пчела,пич-
ка,плакар,пламен,плав,поглед,по-
јам, пола лепоте, полетан, положај,
приход,раст,растом,Сабонис,сам,
секвоја,скок,скоксмотком,смеран,
сокак, спрат, степен, сто деведесет,
студент, свећа, свиђа ми се, шарм,
шкрт,ШонБредли,штап,штркљав,
табла,танко,тата,телефон,топола,
ујак,успех,успешан,величина,вели-
ко,високо,Вит,Влада,ВладеДивац,
водопад,вредан,врх1;
800(173,484,136)+184+33+116

висока
девојка183;зграда81;ниска58;шко-
ла50;планина29;штикла27;жена
19; бандера 17; кућа 15; манекенка
14;витка13;јела11;дрво10;вели-
ка,згодна9;јелка,потпетица8;осо-
ба,трава7;стена,танка6;бреза,ја,
кошаркашица,оцена,плавуша,риба
5;кула,небо,жирафа4;другарица,
интелигенција,кошарка,лепа,лепо-
та, мршава, ограда, плата, висина,
врба3;цена,цимерка,гора,градња,
греда, лепо, мала, мушкарац, пета,
плава, победа, солитер, спорт, ста-
бљика,стуб,штикле,топола,величи-
на,велико2;Ајфеловакула,авион,
баријера, бескрај, црна, чемпрес,
далека, дама, дебела, девојчица, де-
војку, дивља, добра, другарицу, др-
веће,дугачка,двојка,џин,функција,
гордост, грана, IQ, Ивана, јаблано-
ви, Јелена, Јована, као бреза, као
ја, Катарина, клупа, кратка, кршна,
курчина,лампа,лажеш,лети,лити-
ца, лопата, љубомора, мајка, мода,
модел,момак,мотка,мрака,мршав,
надмена,напредна,нениска,ничег,
нисам, ниско, ништа, облаци, обла-
кодер, огромна, олива, пад, палица,
палма,планине,плашљива,платина,
плавадевојка,полица,придев,прова-
лија,река,ружна,ружнариба,Сања,
секс, секвоја, сестра, сивило, сна-
жна,спрема,стабло,столица,стопа,
струја,широка,школу,Тања,тешко,
тежина, тврђава, уметност, упадљи-
ва,Верица,високо,вишња,згодно1;
800(165,414,181)+152+10+93

вичеш
гласно70;намене48;бука29;свађа
28;дерешсе23;глас,много19;јако

висок вичеш
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18; бес, нервоза 16; галама, љутња
14;ћутиш13;безразлога,галамиш,
професор 8; дрека, љут 7; без по-
требе, дереш,мама, страх, тишина,
уста, зашто 6; беспотребно, грло,
прегласно, стално, шапућеш 5; без
везе,ћути,драње,нанекога,нање-
га 4; бесна, ћутим, дерати се, као
луд,љутси,на,нанеког,недерисе,
нервозан,планина,превише,сестра,
шта,тихо,тише,урлаш3;агресија,
бесан,бол,боли,брат,чујем,дете,га-
ламити,гласност,глув,грубо,језик,
к’о коњ, мајка, микрофон, митинг,
музика,надете,накога,намаму,на
тату,невичеш,немој,непријатно,пе-
ваш,плач,плачеш,полако,понекад,
строг, школа, тата, тренер, урлати,
увек, викати, вриштиш 2; аааа на-
ставићесе,афект,агресивност,аку-
стика,‘ало,Ана,бадава,бесансам,
беснило,бре,будало,црвено,често,
човек, ћалеи кева, да, даљина,Да-
рија,дебилишешсе,дерање,дерем,
дерем се, дерњава, девојку, дишем,
дивљак,добијаш,доккарам,драти,
драти се, џабе, ехо, експлозивност,
енергично,енглески,фудбалскаутак-
мица, гласно говориш, гласом, гла-
ва, главобоља, глуво, гнев, говор,
грмиш,груб,грубоћа,грубост,хаос,
хеј,хистеричанси,хистерија,ирити-
рајуће,исувише,Ивана,изсвеснаге,
ја,јебачина,јечиш,јеко,јој,кадпе-
ремноге,кадапричаш,каодаседе-
реш,казна,к’олуд,конфликт,коњу,
крештаво,крик,крпа,лајеш,ларма,
лом,лоше,лудак,љута,љутина,љу-
тито,мавичинакеву,мегафон,ме-
не,мораш,мрзим,мржња,намене,
набрата,надецу,надруге,надруге
људе, на глас, на куче, наљуде, на
мене?,нанешто,нању,напрофесо-
ра,народитеље,насавглас,насебе,

на сестру, на сина, на све стране,
натебе,наглас,најбољадругарица,
нападати, не чујем, не дери се!, не
мислити,непостојиш,невичем,не
волим,него,некултура,немоћ,нео-
правдано,непотребно,нерасположе-
ност,нервирање,нервирашме,нер-
вирашсе,нервозанчовек,нервозна,
несрећа,незадовољство,нинакога,
нивоа,обданиште,олуја,отац,пани-
ка,пас,песму,певач,пијанство,пла-
шиш, помоћ, попујем, послушност,
потрес,повиситиглас,прекотелефо-
на,прекор,претерано,примитивцу!,
протест, псовати, пук’о ми филм,
пуно, родитељ, рок музика, ружно,
ружноје,сразлогом,самогласнике,
сарма,семафор,слух,смета,сметаш,
сметња,соба,срдитисе,столу,суза,
свађаш се, свађати, сваки дан, сва-
шта, свињо, шамар, тебе, темпера-
мент,ти,тон,углас,усеби,ућути,
удараш, уједаш, улица, умор, упла-
шен, упорно, ура, уши, утакмица,
уво,узалуд,узбуна,ужасно,Ваљево,
ватра, вештица, вичем, во, вокатив,
volume,вотка,вриштање,вучеш,за-
брана, зашто бре?, змија, звоцаш,
звук,железничкастаница,живци1;
800(165,414,181)+296+18+208

више
мање301;још49;много31;ниже20;
горе,пара19;новац,пуно13;среће
12;љубав,љубави,највише7;доста,
изнад,свега,воде5;боље,јошвише,
него, новца, од игре, спрат, срећа,
времена 4; амбиција, мало, може,
небо,образовање,похлепа,слободе,
вере, висина 3; амбиције, брдо, да-
ље,добро,додатак,дрво,јаче,кише,
колико,кошарка,људи,маље,не,недо-
вољно,незадовољство,ништа,паре,

вичеш више
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планина, плус, победа, поверења,
превише,скок,стремљење,успех,ве-
ће,високо,време,задовољство,здра-
вље, зграда, знање 2; безгранично,
боља,бољег,бројно,девојака,дости-
жност,држава,дугачак,двалимуна,
грабљивост,грамзивост,грана,хала-
пљивост,Хималаји, храна, хтети, и
више,игра,илимање,изазов,избор,
кеша, килограм, количина, кошар-
каш,крај,кула,малине,математика,
мердевине, места, млека, множина,
морати,наде,напредовати,неба,не-
достижно, неколико, нема, немам,
нешто, није, ниско, ниво, новости,
одмор, памет, памети, пажња, па-
жње,петица,пише,пива,плима,по-
дршке,полица,посла,постићи,пози-
ције, предмет, преко, приче, прсти,
разлог,разоноде,разумевање,секса,
скромност, слаткиши, слобода, сна-
га, сок, степен, стрелица, ствари,
сунца,сувише,свећа,светла,Шиле-
товабаба,тешко,теже,толеранција,
толеранције, тона, тражити, учење,
упорност, увек може, узети, ватра,
велико,вера,виолина,вишак,више
однечега,вишња,вишње,водке,во-
ље,захтевност,звоно,желим,жеља,
жеље,жена,живот,живота1;
800(164,442,44)+174+50+109

влас
коса414;косе71;длака30;нит,се-
да15;танка,танко,трава8;прамен
7;власт,жито6;црна,глава,моћ5;
бела, фризура, конац, плава, плаво,
Власи3;боја,браон,држава,дуга,гу-
мица,клас,конопац,корен,лопови,
сено,сјај,слабост2;атом,безначај-
ност,безобразно,богатство,бујност,
црно, чешаљ, чиста, човек, чупаво,
чупераккосе,чвор,чврстина,ћела-

вост,дан,демократија,део,длачица,
дугачко, душа, дужина, еластично,
фарба, фризер, глатко, глиста, гло-
бус,године,губљење,игла,иње,ис-
пуцано, јарам, једно, Јован Димић,
кола,комплекс,косити,краљ,куку-
руз,квар,лепакоса,линија,литица,
љиљан,љуспице,магија,маст,мази-
ти,мекоћа,Милица,мноштво,море,
мртвац,нарамену,нада,напаст,на-
родВласи,небитно,несесер,ништа,
новац,опада,пајван,пас,паучина,пе-
рика,перут,пљачка,победа,покидана,
поље, процветалост, пшеница, ралић,
расплетена, реп, сећање, сед, село,
слаб, слама, сласт, смеђе, стас, стид,
судбина,светло,свила,танак,танано,
тананост,травка,травке,уснегу,украс,
вашка,вештица,ветар,веза,влас,Вла-
сотинац,змија,жита,жуто1;
800(164,442,44)+137+50+105

вода
живот70;море54;жеђ52;река44;
пиће37;ватра36;течност29;чиста
27; бистра 20; извор 17; чисто 16;
чаша14;плаво13;бистро11;H2O,
ваздух10;чесма,запиће9;чистоћа,
хладна,поток,сок8;изворживота,
кап,мокро,земља7;лед,тече,теч-
но6;хладно,мир,неопходна5;ки-
села,купање,лепота,провидно,ток
4; дубока, језеро, млеко, огледало,
освежење, питка 3; аква, безбојна,
бистрина,чистина,чистота,хемија,
киша,крв,Минаква,минерална,мо-
кра,мутна,неопходно,пада,песак,
плава, пливање, прање, пријатност,
прозирност, пустиња, рак, сада, со,
спас,текућа,воденица2;базен,бело,
бесконачност,бескрајност,безбојно,
безобличност,биљка,бистар,бистар
поточић,бљутава,боја,брза,бунар,

више вода
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Цедевита,црна,чинија,чутура,ди-
вљи, дубок,Дурмитор,флаша, гад-
на,хладнасвежина,хлор,инјекција,
искра, испирање, јасност, је чиста,
кал, камен, кока-кола, колено, ком-
шија, копно, кристална, кристално
плаво, ледна, лек, лето, лије, лоша,
матица, мед, међа, меко, мирноћа,
млин, мокар, мокра је, мушка, на
уста, нафта, напитакживота, нечи-
ста, неопходност, ниво, нос, носи,
ода,океан,олакшање,опуштеност,
отицање, пити, планета, планина,
планинска,плива,пливати,поплава,
природа,прљава,прљаво,прљавшти-
на,прочишћење,пролазност,Пролом,
пространство, провидна, провид-
ност,прозрачност,ракија,растварач,
ратлук,рекреација,риба,рибе,Роса,
руке,саизвора,слана,славина,сода,
срећа,стена,страх,супстанца,света,
шуми, тећи, тек, топла, трава, туш,
укусно, вечност, велико, вино, вла-
жност, во, водка, водопад, водовод,
врела, ври, врућина, задовољство,
загађеност, загађење, жедан, живот
даје,живота,жубор,жубори1;
800(173,484,136)+195+12+125

водом
полити95;опрати49;поливати37;
прати34;пити20;живот17;купати
16;купање15;море,перем12;прска-
ти,секупам11;поливен10;гасити,
окупати,пливати,ватром,жеђ8;ку-
пати се, течност, заливати 7; хлад-
ном,кофа6;залити5;чаша,чисто,
опран,плаво,поливам,умивати,ва-
тра,заливам4;чесма,H2О,испрати,
извор,купам,окупан,пиће,пловим,
пловити,поквашен,посути,прскати
се,пунити,сапун,сок,соком,струјом,
умити 3; брод, чамац, хладно, хле-

бом, извор живота, канализација,
мокар,мокро,напојити,несташица,
носити,опери,опрано,пливам,пли-
вање, плутати, попрскати, прање,
просипати,просути,прскам,прска-
ње,путовати,река,секупати,сепо-
ливам, се умивам, тече, туширање,
угасити, умивање, вруће, земљом,
жедан,живети2;анеплодом,аква-
дукт,аquа,балон,барем,биљке,би-
охемија,бистрина,бистро,бистром,
бокал,брише,црква,црвено,цвеће,
чај,чамцем,чист,чистина,чистотом,
даљина,давити,дожеђи,долити,до-
сада,елеменат,фабрика,фенол,фле-
ке,гаси,гаситиватру,газити,хигије-
на, хладити, хлор, ходати, ходим,и
хлебом,иватром,ићи,илибез,испи-
рање,испирати,испрскати,ишчисти-
ти, из крви, извором, јести, језеро,
када, кафа, каменац, кап, капљица,
киша,којупијем,количина,корачам,
кроз,куће,купасе,купатило,купим,
купити,кување,квасити,лед,мате-
рија,меполио,млазом,наЂурђицу,
наватру,нафтом,наквашен,налити
се, наливен, напунити, наводњава-
ње,нећудасеперем,неопходно,но-
шени,новац,очистити,оде,однеси,
однети,охладити,океан,окупатисе,
оквашен,осветити,палити,пара,па-
ре, перем руке, перем судове, перу,
пијем,плављен,плавом,плити,пло-
ви,поватри,појити,полио,полити
се,поливамо,поплава,Посејдон,по-
сипам, потреба, повратити, пожар,
прала,пратизубе,превоз,преживља-
вам, прљава, прљавом, проливати,
проливен,прскатинекога,путем,ра-
стављампсе,разблажи,речи,редом,
реке, реком, роса, руке, саобраћај,
сапуном,сарма,седавим,седојити,се
купамо,сенапити,сенеиграти,сене
купамо,сеперемо,сеполити,сеполи-
вати,сепомиловати,сезаситити,секс,

вода водом
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слобода,слободом,смех,снег,спас,
спремати,страх,струја,сунцем,све-
то,шетати,шкропити,таблета,течна,
течно,течном,течношћу,ток,топла,
топло, туш, у каду, уживот, умити
се, умивали, умивати се, умивена,
умокрити,утолижеђ,уживам,вазду-
хом, вином, влажан, влажно, вода,
воденица, водено, водопади, залиј,
заливање, здрављем, земља, жедна
сам,жеднети,жедно,жедном,жеља,
живим,животом1;
800(165,414,181)+280+32+195

војник
рат73;зелено53;војска48;унифор-
ма44;пушка32;касарна19;гуштер
13;стража12;брат10;обавеза,рат-
ник8;борац,храброст,мученик,отаџ-
бина6;дисциплина,јадник,младић,
редов5;армија,капа,Косово,одсу-
ство, оловни, писмо, шлем 4; част,
чекање, чета, чизма, чизме, човек,
испраћај,љубав,маслинастозелена,
мирно, младост, мучење, одбрана,
официр,оружје,служба,срећа,сре-
ће, Швејк, туга, војни рок, зелено
одело,земља3;беретка,чин,дечко,
десетар,домовина,држава,дужност,
глупост,граница,командир,крв,ку-
ћа, маскирна униформа, маскирно
одело,маслинасто,милиционер,не-
срећник,Ниш,одлазак,олово,пион,
подређен, полиција, послушност,
Рус,солџер,специјалац,тенк,вежба,
Вијетнам,ВЈ, заклетва, зелен, зеле-
на,зеленабоја, зеленауниформа2;
9месеци,академија,аутошкола,Бане,
Банза,батаљон,Београд,безосећања,
бежање,бившидечко,бљ,бој,борба,
борбе, борилац, бранич, бранилац,
бранилац државе, бранитељ, бркови,
будала, цивил, counter, челик, човек
у униформи, чувар, далеко, далеко

од свих, даљина, деден, Дејан, де-
зертер,дивљење,домовинатезове,
другар, фанатизам, фашиста, гене-
рал, главни, грешник,Хаг, хијерар-
хија, хладноћа, храбар, храбрости,
и Рада,Игор, извиђач, ја, јадан, ја-
до, јединица, ЈНА, јунак, јунаштво,
јунскекласе,капија,каплар,комши-
ја,кора,крај,Краљево,леп,лепоје
видети војника, лов, лутка, марш,
маслинасто зелено, мерење, мили-
таризам,Милош,миранстав,млад,
младићувојсци,мојбрат,мојдечко,
мојдруг,мојаљубав,морасе,морна-
рица,мука,муслиман,НАТО,НАТО
пакт,незрелиборац,обука,очајање,
оданост, одбојност, одело, одсут-
ност, опасност, опроштај, отуђење,
озбиљност,паћеник,патње,патрио-
та,патриотизам,педантерија,Пера,
пешадија,пират,плач,плаћени,пла-
ћеник, полицајац, полудети, понос,
породица, поштен, пожртвованост,
пожртвовање, прав, право, празно,
прича, пријатељ, присила, приси-
љеност, простост, пуковник, ПВО,
родољуб,рок,ропство,ров,сам,си-
гурност,синдром,слобода,служење
својој земљи, смрт, снага, солдат,
Сомбор,Србија,стабилност,Сталоне,
стар, страх, стражар, супарник,шта-
ла,тата,труо,тужнадевојка,убедаку,
убица,усправно,ужас,верандржави,
веверица,вежбе,војневежбе,војнич-
коодело,војник,војнолице,војску,
воштана фигура, заблуда, заштита,
заштитник,затвор,затвореник,зеле-
наунформа,звезда,жртва1;
800(235,199,417)+254+98+169

војници
рат 138; зелено 68; униформа 29;
ратују, војска 15; касарна, пушка

водом војници
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12; одбрана, зелени 11; марширају
10; ратници, смрт 9; амерички 8;
храброст,јадници7;борба,држава,
Косово, наши, пушке 6; мученици,
оружје5;армија,браниоци,генерал,
јадни, јунаци, људи, оловни, снага,
Србија4;брат,чувари,дисциплина,
гину, Ирак, ЈНА, маринци, марш,
маслинастозелена,мир,мушкарци,
строј, туга, у војсци, униформе, за-
клетва 3; Америка, Америке, чета,
четнички, чизме, дечко, друг, гене-
рали, глад, глинени, глупи, гуште-
ри, хероји, храбри, храбро, КФОР,
маслинасто зелено, млади, момак,
НАТО, обавеза, одела, отаџбина,
озбиљност,паћеници,патриоте,пе-
дери, пешадија, плаћени, полиција,
пуцају, сигурност, солдати, српски,
страсти,супер,шлем,шлемови,тру-
пе,ужас,вежба,зеленауниформа2;
агресија, амос, артиљерија, банда,
Бане,батаљон,беда,беретке,битке,
борци, борити, браћа, бранитељи,
бранити,брод,будале,цивили,чека-
ју,чекање,чизма,човек,чуватимир,
Дарко, дасе, дебили, Дејан, девет
месеци, девојке, дезертери, добра,
добровољци, доктори, досада, дро-
га,двојници,џентлмени,филм,гар-
да,гарде,герилци,гладују,глупост,
глупости,грех,губитак,хеликоптер,
храбрости, и џентлмени, I светски
рат,идолопоклоници,иду,идуурат,
играчке,Иран,испраћај,изВијетна-
ма,избегавање,Израел,јаки,ЈСО,ка-
кокоји, калашњиков, класа, колега,
копање, Kрсто, легија, лепо, леже,
лоше, лоши, маса, милитари, мла-
дићи,младост,многи,моји,момци,
морнарица,мрави,мука,мушкарчи-
не,настражи,назадатку,најамници,
напор,насилници,нашеземље,НА-
ТО-а,не,Немања,Никола,њихови,об-

везници,одани,одело,одсек,одврат-
но,официри,охоли,олово,операци-
ја, пате, пазите!, пешадији, пилоти,
плачу,плаћеници,победа,погинули,
понос,пролазе,прваљубав,путују,
раде,радници,ратовати,ратови,ре-
дови,регрути,родољуби,руше,сар-
ма,СЦГ,себоје,себоре,сеиграју,
семалтретирају,семуче,секу,сила,
система,скраћењена6месеци,слеп-
ци,Слоба,служити,смрад,снајпер,
способност,спремност,срање,Срби-
је,срце,срећа,среће,стока,страдал-
ници,стража,строг,строго,строгост,
стрпљење, су јаки, су несрећни, су
спас, судбине, суровост, свака част,
сви,шаренауниформа,шатори,шу-
ме, Тадић, тата, тенк, тенкови, Ти-
ниндечко,тонепостоји,трче,тре-
нинг, туча, тугују, тужни, у Ираку,
у касарни, у строју, убице, убијају,
убијање, ујак, умиру, универзални,
уплашени,ваздухопловци,ваздухо-
пловство,верност,ветерани,Вијет-
нам,војни,војници,загорели,закон,
заштита, заштитници, зелембаћи,
зелена, зелена боја, земља, згодни,
злобници,жале,жеља1;
800(165,414,181)+291+29+202

волео
љубав42;жену38;мрзео37;девој-
ку31;прошлост20;љубио,сам18;
бих16;некад,њу14;једном,нево-
лео,некада,неког10;некога,желео,
живот9;самје,туга8;много,жена
7;дечко,девојка,имао,меје,мене,
преболео6;давно,изгубио,љубити,
волим,желети5;изгубити,је,јењу,
људе,себе,тужан,увек4;дете,иво-
лећу, јако, је жену, једну жену, ме,
мрзети, мрзим, мушкарац, никад,
пас, патио, патња, сам једном, сам

војници волео



148

те,срце,срећа,волела,жене,живео
3; човека, детињство, друга, друга-
рица, другу, јефудбал, је нешто, је
женусвогживота,јело,јесам,јује,
крај,лепо,људи,мајку,младост,не-
што,никада,он,осећај,паре,пуно,
родитеље,самнеког,самњу,самте-
бе, секс, тебе, умро, волети, заувек
2;бата,безнаде,би,бида,бидасе
је...,бића,бихда,бихдаимампса,
бихдаситу,бихдатеневолим,био
заљубљен,битипристојан,брак,бу-
дала, будбал, Цеца, цртани филм,
црвен,цуши,чинити,читати,чоко-
ладно,ћерка,ћулума,даужива,дао,
давати, дечка, деду, девојку једном,
добио,досада
досада,Драган, драгог, друг, друга-
рицу, душу, еx, Горан, грлио, и сад
воли,иумро,игра,искрено,искре-
ност,јахање,једевојку,једевојкуиз
града, је једном, јенај, јепревише,
јесунце,јеживот,једина,Јелена,је-
сти,јошувек,јошволи,кога?,кола,
колачи,кошарку,круг,кућу,купати,
леп живот, лепота, лето, лубеницу,
лудак, лудо, лудост, мачку, маму,
ме је и воли још, ме једаншпорет,
момак, Мому, мраз, мрзи, мржња,
мудро, мушкарци, науку, не воли
више, некад давно, некада давно,
неко,некогдечка,некогдрагог,нео-
дговорни, неприкосновено, несре-
ћа, несрећно, неузвраћена љубав,
нежност, никог, никога, носталгија,
обмањивање, обожавао, оца, онњу
некад,осећање,особа,памрзео,па
шта,Партизан,Пека, песма, песму,
пиво, планина, плусквамперфекат,
погрешнужену,поново,постати,по-
штовао,прича,пробати,пролазност,
промена, прошао, прошло време,
прваљубав,пса,раније,раскид,раз-
очаран,роб,рођаке,руке,ружа,сад,
самАну,самдавно,самдевојку,сам

Ивону,самједну,самљуде,самМа-
ру,самнекога,сампса,самсебе,сам
тедевојко,самту,самац,сањао,сар-
ма, сестра, сестру, си некада, сина,
сир,сисе,слаткиши,слепе,слободу,
смрт, спорт, Србију, срећан, стара
љубав, Стефан, Стојкета, стварно,
свакога,свет,својживот,својугрбу,
својужену,шницле,тајна,те,трпео,
туговања,тужно,учити,усне,успо-
мена, узео, уживао, Васа Ладачки,
вечно, вечност, величина, верујем,
видео, во, воће, волеће, воли, вред-
ност, врлина, задовољство, загрљај,
заљубити се, заљубљен, заљубље-
ност,животиње,жудео,журке1;
800(165,414,181)+293+41+203

волети
љубав198;мрзети53;љубити40;не-
кога25;срећа22;срце20;неког15;
желети12;људе, обожавати,живот
11;дечко,себе9;девојка,све,живе-
ти7;битисрећан,дечка,њега,роди-
тељи6;имати,неволети,породица
5; човек, дете, људи, мама, нешто,
жена 4; дивно, лепо, лепота, мајка,
много,осећање,осећати,особа,задо-
вољство3;битивољен,брат,човека,
давати,девојку,друг,друга,готиви-
ти,ибитивољен,испуњеност,Јован,
лето, Милан, мислити, мушкарац,
нешто најлепше, он, патити, пољу-
бац,пријатељ,пролеће,пса,пуно,ра-
дост,родитеље,сањати,Саша,сигур-
ност, симпатисати, срцем, свакога,
тата, тебе, уметност, вечност, веза,
Владимир,загрљај,заљубитисе,за-
увек,животиње 2;Ацу, аморемио,
Андреа,ауто,Бане,битиблизу,бити
драг,битиглуп,битииспуњен,бити
задовољан, бити жив, битно, благо-
слов,блискост,ближњи,Бог,бол,цар,
цаве, црвено, Црвену звезду, цвет,

волео волети
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Далибор,Дамира,Дејан,девојке,ди-
сати,додир,драг,драгобиће,Драгу-
тин,друге,друштво,душа,фонтана,
гледати,Горана,грлити,хор,хуман,
идеал,Игора,Илија,илузија,искре-
но, испуњење, истина, Ива, Иван,
јако, је лепо, јединство, још више,
Јована, Калу, кињити, кућа, Лацио,
летети, љубичица, љубићи, мачка,
маму,Марија,Марко,мене,Милена,
Младен,младић,момка,мучење,му-
зика, музику, муж, мужа, највише,
не знам, не знати, Небојша, Небој-
шу, неко, немати, немогуће,Ненад,
Ненада, нервоза, несклад, нежност,
никад,Новагодина,осећања,особу,
паре,партнер,патња,пажња,Пера,
песма, писати, попуштати, породи-
цу,посебност,постојати,посветити,
пожељност, праштати, преданост,
предатисе,презрети,пријатељи,раз-
умевати,Ромеа,руке,сад,сам,секс,
сестра,слепо,смисао,смисаоживо-
та,снажно,соба,спонтаност,спорт,
Србија, срца, сродна душа, сунце,
супер,суштина,суштинабитисања,
сузе, све и свакога, све живо, свет,
свиђати се, сврха, шпанска серија,
штетно,томијенепознато,топлина,
трпељивост, трпети, труд, туговати,
увек,увексамоволети,во,волети,во-
лим,вољенособа,вољени,заједница,
заљубљен,заљубљеност,збринутисе,
зеца,знати,зубар,ЖармирКалу1;
800(164,442,44)+239+11+160

вољена
особа428;жена104;девојка27;мај-
ка14;срећна13;љубав12;драга10;
ја8;љубљена,земља7;бића,сестра
6; бити, деца, особе, срећа 5; мама
4; Србија, задовољна, жељена 3;
бака,драгана, лепа,мажена,млада,

моја,нежност,обожавана,пожељна,
ствар,тетка,важна,жеља,животиња
2;била,Биљана,битна,благоњему,
блиско, божанствена, Црвена зве-
зда,цвет,дечко,девојчица,девојке,
девојко,добра,досада,дрога,друга-
рица,душа,физика,гњида,играчка,
исцрпљена, је моја девојка, једна,
Јелена,кротка,круг,љубимица,ма-
ла,мила,Милица,мисао,најдража,
Наташа, научити, наука, невољена,
нисам, обожаване, обожавати, оми-
љена, омражена, отаџбина, пажена,
пажња,пижама,породица,поштова-
на,пријатељ,примећена,риба,рука,
ружа,сам,самвољена,сарма,секс,
сигурна,сјај,смрзнута,снага,срце,
супруга, тешко, топлота, тражена,
тужна, усамљена, увек, узвишена,
волим, вољен, вољени, задовољан,
загрљена,заљубљена,желим,жене,
женоооо!1;
800(165,414,181)+112+19+78

вољени
драги101;љубав94;дечко50;драг
37;човек35;брат24;друг19;љубљ-
ени,родитељи18;мој17;људи15;
момак, особа 12; муж 11; девојка,
град,пас7;најдражи,пар, срећа6;
невољени,породица,пријатељ,срце,
срећни5;једини,младић,син,заљу-
бљени4;биће,блиски,близак,мама,
мржња,омиљени,предмет,тата,туга
3;далеко,деца,драгаособа,Горан,
лепо, мачак, Марко, Милан, мили,
мио,мојдечко,моји,мушкарац,осо-
бе,отац,пажени,песма,председник,
пријатељи,родбина,сестра,срећан,
топлина 2; ауто, Бане, баш и није,
бата,Београд,безвезе,бивши,бли-
скост,ближњи,Бог,брачнипар,цар,
Циганин, црвено, цвет, чоколада,

волети вољени
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дар, давати, деда, Деја, дека, дете,
девојке, доручак, драго, другови,
Душан,двоје,Џон,егоиста,емоци-
је,Филип,голубови,господар,хомо-
сексуалци, и непрежаљени, Игор,
ирвас,искрени,изгубљен,једанје-
дини, Јован, клупа, књиге, копати,
кретен,кревет,кућниљубимац,Ла-
за,лаж,леп,лептириустомаку,лик,
локне,лудорија,љубавници,љуби-
тисе,М,маче,Маки,мамаитата,
мериџ,ми,мило,мојнајдражи,моја
Карла,моје,мрзовољан,највећаљу-
бав,највишенасвету,највољенији,
народ, неизвесност, неко, Ненад,
неопрезност,непостојаност,непре-
жаљени,непријатељ,нештонајлеп-
ше,нежни,нежност,никад,Никола,
ништа, новац, објекат, обожавани,
одбојност,одрезак,огољени,олош,
омиљен, омлет, омражен, омраже-
ни,омрзли, омрзнут, он, онај ко је
драг, Оњегин, орган, осмех, парт-
нер,пажен,писац,подвојеностду-
ше,пољубац,помоћ,поштовање,по-
треба,поверење,предмети,прељуба,
прихваћеност,припадање,припије-
ни, прозор, пружати, расположен,
ретко, рођаци, романтика, Саша,
секс, сигурни, симпатија, слагање
санеким,слатко,смех,снага,Соња,
сроднадуша,стабилност,створ,суд-
бина, Тоза, умрли, усамљен, увек,
узвишени,Вања,Влада,војска,воле-
ти,вољенособа,вољена,задовољни,
задовољство,загрљај,Златко,Зоран,
жељени,женскаособа,животиња1;
800(221,406,56)+216+29+155

вотка
пиће129;Русија125;алкохол62;ђус
32;лимун,журка23;Руси19;пијан-
ство15;ракија13;чаша,провод,Рус

8;флаша,фуј,В7;Москва6;алкохо-
лизам,лед,мамурлук,мучнина,пи-
јанка,џин5;пијан,руска,Smirnoff,
жестоко,жестокопиће4;алкохолно
пиће, бљак, боровница, црвено,
ђус вотка, екскурзија, излазак, јако,
коктел, опијање, отров, Смирноф,
шпиритус, уживање, важно је, во-
да, забава,жестина 3; алкохоличар,
безбојно, дискотека, гађење, горко,
кафић,клуб,кромпир,лоше,мотка,
опијеност,повраћање,провидно,ре-
клама,рођендан,рум,Сибир,тоник,
укус,утеха,вишња,врућина,журке
2;Aбсолут,Адолис,Aкапулко,Ања,
Бајага, без везе, безидејност, Борис
Јељцин, бресква, бус, чашица, чеп,
делиријум, допола два, добарпро-
вод, добро, друштво, ђус водка,
флашавотке,флаше,фуј!,Гера,гла-
ва, главобоља, глупо пиће, глупост,
ГорњиМилановац,грејање,грозота,
хик, хладна, идемо даље, изување,
извиканост,ја,јакопиће,Јелена,Јо-
вана, кафана, кеглезич, крава, кул,
Лана, лек, лепо, лептир, луда ноћ,
љубав,мамаРусија,мартини,метак,
Мишко,ммм,мојадругарица,може,
може опет, мрзим, мушема, мутно,
музеј,напијање,напитак,напитисе,
не пијем, непотребно, непријатно,
невоља,опет,опуштање,ождерисе,
парти, party, пецкање, пече, песма,
петак, пићенце, пијанчење, пиво,
понекад,пролог,провидна,провид-
на флаша, расположење, Распућин,
раздражљивост, Рубенс, ружна, ру-
жно,следом,слимуном,сутехом,
сађусом,салимуном,сауспехом,са
утехом,сиромаштво,славље,смрад,
смрт, сок, сребрно, срећа, стронг
дринк,супер,свађа,шанк,Шкотска,
шок,штетно,швепс,течно,топлина,
топлота,тровање,туга,упиће,уби-

вољени вотка
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ство,ударале,уф,ух,Украјина,утоље-
нажеђ,ужас,ужитак,ватра,вермут,
весеље,викенд,вино,вињак,виски,
водка,жедансам,жеђ,жесток1;
800(235,199,417)+205+22+137

воћка
јабука 163; дрво 65; јагода 54; кру-
шка, слатко 28; банана, шљива 22;
кајсија, вишња, здравље 18; плод,
сок 16; бресква, сласт, трешња, ви-
тамини, воће 12; јело 11; биљка 8;
цвет, храна, лето, слатка 7; лимун,
ракија,укусно6;ананас,чудновата,
пролеће,здраво5;орах,поврће,по-
врћка,природа,село,укус,витамин
4; башта, јабуке, лубеница, сочно,
свежина,воћњак,здрава,здравахра-
на,живот3;цвећка,чудноват,деда,
диња,Дуња, јагоде, југ, киви, лепо,
малина,мандарина,нар,род,стабло,
Стеван, свеже, шећер, виноград,
зрела2;агрум,авокадо,баба,баки-
нодвориште,банане,биљке,цртаћ,
црвић, цвета, цветови, чинија, чуд-
новато, десерт, дршка, дрво манго,
дрвосечува,екскурзија,Ева,фото-
граф,фуј, гладна сам, горка, горко,
грожђе, хранљиво, ја, је у воћњаку,
јести, камион, канта, крин, крушка
саочима,крушке,лист,лопта,мммм
воће, мој надимак, мућка, наранџа,
њам њам, оџак, омиљена, освеже-
ње,освежити,пасуљ,плац,пљачка,
поље,поморанџа,понуда,послеки-
ше,потребно,пригода,продавац,ра-
дост,рајска,раздор,ротквица,Сале,
савршеност, сладолед, Сланкамен,
слатки дарприроде, слаткиш, слат-
коћа, слаткоречив, слобода, смоква,
сочност, стабљика, свежа, шљивар,
шљивик,шумскајагода,тело,торта,
трава, трешње, труло, ужина, вода,

вотка, забрањена, забрањено, зави-
чај, здравживот, зелена, злато, зре-
лост,зрети1;
800(164,442,44)+155+4+90

врат
глава 93; шија 79; огрлица 73; жи-
рафа52;ланчић26;дугачак24;дуг
23;лабуд16;танак15;деотела13;
пољубац,суви12;грло9;ланац,те-
ло8;пршљен,жила,жиле7;бол,не-
жност,страст,стуб6;кичма,ослонац
5;бео,глас,ланче,леп,спој,шљива,
виолина 4; дебео, девојка, дугачко,
гитара, кост, рода, сломити, спона,
укочен3;брат,човек,дуго,дужина,
јак,језик,кошуља,кожа,крагна,ле-
пота,љубљење,људски,марама,на-
кит,нежно,оковратник,омча,покре-
тљивост, раме, рамена, ролка, улаз,
уши,уво,веза,воловски,врат,врата,
живот2;аждаја,бело,бисер,болети,
боре,цев,црвени,чешаљ,чист,чи-
стоћа,чворживота,чврстина,дави-
ти,дављење,дебели,дете,димљени,
диносаурус,додир,дрво,држиглаву,
елеганција,еротика,гипкост,главаи
тело, го, голицање, грбача, гркљан,
гусан, гуша, гушчији, испод главе,
издржљивост,издуженост,јабучица,
јело, каротида, кобалт, код човека,
кокошка,коса,крава,кравата,крив,
квака,леђа,лом,ломити,лонац,љу-
бити,матор,мек,месо,миловање,мо-
дрице,мушкарац,мушко,надражај,
неговати,нејак,неопходан,неопход-
ност,нежан,нога,ној,ноја,носилац,
носити, нож, обликован, огрлице,
окретати се, осетљивост, осовина,
освежење, отворено, парфем, пас,
петао, пиле, поломљен, пољупци,
понос, потпора, повезивање, прав,
прелаз,продужетак,пуцкање,Раде,

вотка врат
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рика, рука,Симпсонови, слабашно,
сломи,смрт,снага,спајање,стабил-
ност, стабло, стајалиште, стајати
за, суви врат, суво, свиња, шипка,
широк,школе,шунка,танко,тесно,
That`sаmоrе,торба,ујед,укоченост,
укрућен,упала,усправан,уста,уши-
нут,узак,ваљак,вампир,велик,вена,
везаглавеирамена,везник,висина,
високо,виткост,вратник, задебљао,
затвори,зебра,злато,зној,ждрал,же-
на,женски,женственост,жилет1;
800(164,442,44)+211+27+142

врата
улаз88;прозор,квака65;кућа53;из-
лаз40;дрво29;рај23;соба22;отво-
рена,раја20;кључ19;брава18;про-
лаз12;пакла,улазак9;дрвена,праг
8;отвор,промаја,свет,затворена7;
гвоздена, капија, куће, отворити 6;
напоље, од куће, одлазак 5; изаћи,
отварање, светлост, велика 4; бела,
браон,дом,граница,отвореност,па-
као,спас,шкрипа,улазна,затвор,за-
творити,звоно3;црна,фарба,гости,
излазак,колиба,народа,оквир,отво-
рено,плаво,пут,слобода,собе,срце,
срећа,стакло,стан,шток,тепих,те-
шка,топлота,учионица,закључана,
затворен простор, затворено, зид,
звонце 2; аутобуса, бело, бежати,
бор,будућност,час,челик,даљина,
даска,дневнасоба,добродошли,до-
лазак,дома,довратак,друкчије,ду-
бровачка,два,двориште,exit,факс,
гостопримство,гром,гвозден,ипро-
зор,игра,изазов,излазити,излазни,
излаз-улаз,кабудућности,клаустро-
фобија,клизна,корак,крађа,крака,
крило, лимена, махагони, метална,
морајудапостоје,музика,надоврат-
ку,намештај,напољу,народ,непозна-

то, непријатељ, нос, нови простор,
облак,одпакла,одлучност,одвајање,
опасност,орман,особа,отворенавра-
та,пас,перцепције,плава,плуралиа
тантум,плурална,покретнестепени-
це, пољубити, постер, познанство,
пожуда, права, прекид, приватност,
процес,проваљена,путусвет,радио
апарат,рагастов,родбина,рука,савр-
шена,сеф,сломљена,споља,средњи
род, стаклена, сто, столар, страна,
судбина,сува,света,свињски,шаре-
на, шкрипе, штека, тамна, трема, у
лице,усвет,ући,улаз-излаз,уста,ва-
тра,врата,вратанца,замлата,зелена,
зеленило,зелено,земљотрес,зграда,
живота1;
800(164,442,44)+181+11+111

вредност
новац113;злато58;цена39;новца
16; врлина 15; знање 14; духовна
11; драгоценост, рад 10; динар 9;
богатство,паре, валута8;квалитет,
лењост,марљивост,памет,здравље,
значај7;морал,права6;дух,душа,
евро,књига,љубав,величина,вели-
ка5;банка,човек,истина, ја,нема,
поштење, пријатељство, уметност,
живот 4; безвредан, ценити, цење-
ност, дијамант, динара, мала, моћ,
мрав, непроцењива, новчана, роба,
старина,трајност3;безвредност,бла-
го,цене,човековадоброта,данасје
уторак,дијаманти,духовност,искре-
ност,корист,људи,људска,матери-
јална,мерило,мисао,накит,накита,
ништа,оцена,пара,постојаност,пр-
стен, робе, срце, уметничка, умор,
успех, валидност, валуте, важност,
велико, врлине, земља, значење 2;
€,антикварница,антиквитет,бесмрт-
ност,битност,цењено,цијена,циљ,

врат вредност
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црква,чување,дело,део,девалваци-
ја, дилема, добро, доброта, долар,
долари, дом, драгоцено, драгуљи,
дуготрајност, духовно, духовно бо-
гатство,дукат,џабе,економија,етич-
ка,етика,финоћа,идоброта,идеја,
имање, имати, имовина, имовине,
индивидуално, исправност, истине,
истрајност, изгубљене, изразити,
јачина, Јапан, Јапанци, јефтино,ка-
рактер, карат, картица, компјутер,
комплекс, коштање, крвав, култура,
културе, квота, лаж, лепо, лепота,
љубави,људка,људство,марка,ма-
теријал,материјализам,медаља,ме-
њачницу,мерачовека,младост,мо-
је,морална,мозак,мрави,мудрост,
музика,национализам,национална,
начитаност,НароднабанкаЈ.,непо-
стоји, нека, немам, нематеријална,
непроцењеност, непролазно, несре-
ћа,нешто,нежност,нула,нуле,обо-
жавање, образ, образовање, одлика,
ок, општа, особе, падеж, паметан,
параметар, парк, пас, пчела, пенис,
песма, px, племенитост, поени, по-
литичкаекономија,померање,поме-
рене,поремећен,породица,постоја-
ње, поштен, поверење, позитивно,
правичност, пријатељ, приоритет,
процена, продавница, пролазност,
промашеност,пропала,противвред-
ност, пуно пара, раденост, радност,
разумевање,релативно,реткост,сат,
сентиментална,сиса,систем,скала,
скривено, скроман, скромност, ску-
по,скупоћа,слика,слобода,сломље-
на, смисао, снови, способност, сте-
пен,стремљења,стремљење,ствари,
суштина,свега,тежња,тосетражи,
толеранција, торба, трајање, труд,
труда, ученик, ум, универзалност,
унутра, унутрашњост, употребљи-
вост,употребна,усиљено,успомена,

value, ваљаност, вечита, већа, вера,
властитоја,волети,вреди,вредноћа,
заборав,заслуга,злата,златан,значај-
но,знак,зрелост,живота,животна1;
800(173,484,136)+271+63+188

време
сат140;пролазност32;киша29;смр-
ти28;новац27;лепо,Сунце19;про-
лази14;прогноза,живот12;сунчано
11;изгубљено,кратко,место,сад10;
час,лоше,смрт9;брзина,тече8;ле-
ти,лето,љубави7;хладно,јеновац,
невреме 6; облаци, снег, тачност 5;
бескрај,брзо,истиче,кашњење,пе-
риод,вечност4;часовник,дан,дуго,
године, губљење,каснити,простор,
прошлост, сати, ток3; бреме, чека-
ње, данас, изгубљен, лек, летети,
летње,љубав,мало,минути,нада,пе-
сак,пешчанисат,пролазити,проле-
ће,промене,срећа,свемир,тиктак,
тиме, тмурно, топло, зима 2; 11:15,
65, бенд „Негатив“, Биг Бен, боље,
брише све, брзо пролази, часопис,
депресија,доба,добро,доћиће,до-
сада, дрога, европско, филозофија,
фрижидер,готово,граница,губитак,
губити, хладноћа, ход, храст, и сат,
интервал,истицање,истицати,исто-
рија,изобиље,јадасеодлучим,је,је
задобрествари,језалепествари,је
запромене,језа...,кадћемојевиде-
ти,календар,касним,касно,катарза,
кишно,кишовито,клима,књига,коц-
кар, континуум, крај, крајње, крма,
круг, лепе успомене, лепои ружно,
лет, летење, лоше пада снег, мали,
март, минут, мир, младост, младос-
ти,морати,наде,најбољипараметар,
наука,небо,недостатак,недовољно,
нема га доста, немам довољно, не-
могућство,неограничено,непогода,
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непријатељ, непролазност, нешто
неповратно,невероватно,нијезагу-
бљење, никад доста, ноћ, новине,
облачно, од до, одласка, ограниче-
ност, ограничење, опет панта реи,
откуцавање, пада снег, песма, пета
димензија, плаво, подне, поље, по-
подне, потребан, право, преболети,
препрека,прогнозавремена,прола-
зно,пространство,проток,рад,радно,
расположена, расположење, рогоња,
ручак,садаће, сам,сатнаруци,се
неможезауставити,секунда,сивило,
слобода,смејатисе,спавање,среће,
стало,стало је,стањеуатмосфери,
старост,стоји,страх,страсти,сумор-
но, суза, сузе, све и ништа, светло,
Своч,школа,штоперица,тачно,теко-
вина,теле,тешко,трајања,трајање,
тући, туге, углавном лоше, усрано,
ведро, век, ветар, време, временска
непогода, за, за рад, за спавање, за
све,заучење,заборав,заборава,за-
уставити,заувек,злато,зора,зуб,же-
ља,журба,журити1;
800(221,406,56)+233+55+165

ВукКараџић
азбука223;слово45;бркови,слова
36; писмо 35; ћирилица 28; писме-
ност22;језик21;речник16;српски
језик, Тршић 15; писац 13; буквар
12;правопис11;школа9;човек,књи-
жевност, реформатор 7; српски 6;
дрвенанога,легенда,споменик,Ср-
бија,Стефановић5;а,књига,памет,
реформа4;Беч,ДоситејОбрадовић,
историја,Ј,нога,песме,штака,Вук
Драшковић3;цар,фес, геније, гра-
матика, историјска личност, књиге,
књижевник,личност,лик,описмења-
вање,понос,поштовање,слава,штула,
творац азбуке, захвалност, знање2;

а,б,в,г...,АБВ,алкохоличар,анти-
квитет, Аустроугарска, бла, богаљ,
брк,брк2,брка,будала,царина,час
српског,чикабрка,ћопав,ћопави,ди-
плома,добарчовек,доброчинство,
досада,Доситеј,екскурзија,Емина,
гад,глупост,Горскиvијенац,гусле,
храброст, хвала му, једини, Јован,
конобар,кожа,легендарнилик,Ло-
зница,људина,масон,Мина,Мина
Караџић, Мркаљ Сава, мудрица,
мука, музеј, највећи, народни је-
зик,настава,наше,немапојма,ни-
кадчути,ништа,новац,новина,њ,
образовање,оснивач,основнашко-
ла,отацазбуке,паметан,перо,пе-
сма,песник,писци,пишикаошто,
пишикаоштоговориш,плагијатор,
поема,пречник,превара,приче,про-
свећеност, просветитељ, првенац,
реформе,родољуб,романтизам,Са-
во,Слоба,словарица,словоА,сло-
воћ,словотворац,смарач,смео,Ср-
бенда,Србин,српскакњига,српска
књижевна реформа, српство, сто-
чар,свакамучаст!,свињар,штаке,
трава,тром,творац,ученост,учите-
љица, улица, умотворине, утицај,
узвишеност, В.К., важна личност,
великан,великичовек,великипи-
сац, writer, заслужност, значај, зве-
зда,железница1;
800(235,199,417)+165+26+112

где
тамо87;овде83;место82;куда57;
кад,ту33;када32;негде22;нигде,
питање14;ићи11;идеш9;идемо8;
простор7;шта6;далеко,град,како,
отићи,састанак5;икад,икада,ка-
мо,збуњеност4;Београд,изгубље-
ност, кућа, кући, на ком месту, на
море, одакле, пут, сад, сада, свуда,

време где



155

шума, упитник 3; будућност, дрво,
идем,изгубљен,је,ко,код,незнам,
неодлучност,неодређеност,одлазак,
онде,поћи,правац,радозналост,си
ти, смо, соба, тако, тв, зашто, знак
питања2;адреса,Аустралија,аван-
туриста,авион,било,билогде,бити,
Богуизаногу,бре,црнарупа,чисто,
ћемо ићи, ћемо стићи, ћошак, ћу
сад,даље,даљина, ‘де,догађај, до-
ле,филм,гад,гле,гледати,год,Ха-
ваји,икако,идесве,идете,иду,има
посла,индустрија,ишчекивање,иза,
изаћиуград,излазак,језеро,кафић,
капа,кеј,кључ,кодкуће,којимпу-
тем,Котор,крст,кућевати,куд,куда
ићи, куде, купити, лавиринт,љубав
почиње,љут,магла,местосастанка,
МонБлан,море,наИбицу,натргу,
налазитисе,недођија,недостајање,
нејасноћа, некад, Немачка, немати,
непознаница, непознато, непозна-
тост, несигурност, незнање, нико,
ништа,окоме,облаци,одмор,одре-
диште,океан,околина,около,окрет,
овамо,паб,падакиша,парк,питати
се, планина, после, потражња, пра-
зно,предлог,прилог,пролаз,прона-
ћи,просторно,путања,путовати,рано,
раскрсница, сести, си био, скрива-
ње, старословенски, стати, сунце,
свет,свирка,свугде,школа,штагде,
тама,тамно,тамодалеко,траг,тра-
ва,туда,уболници,убудућности,у
даљини,укревету,уМеку,упекари,
уСрбији, улица, увек, васиона, ви-
дим,видиш,водити,Златибор,знак,
знатижеља,ЗР,живети,живот1;
800(164,442,44)+194+43+135

генерал
војска206;Павковић55;чин43;пу-
ковник 21; униформа 20; мајор 19;

војник18;Дража13;вођа12;глав-
ни,Младић11;штаб10;Јанковић9;
официр8;капа7;орден,рат6;Ојда-
нић,строгост5;НебојшаПавковић,
потпуковник, строгоћа, војске, вој-
сковођа4;деда,еполете,лудак,оде-
ло, одважност, ордење, Перишић,
РаткоМладић,строг,Жданова3;ад-
мирал,армије,ауторитет,човек,Дра-
жа Михајловић, генералштаб, грб,
команда, маршал, Михајловић, Н.
Павковић,Недић,подпуковник,пре-
вара,строј,упензији,велики,власт,
војно лице, заповедник, зелено,
значка 2; афера, армија, авијатика,
бајонет,битка,Блажа,бојник,Броз,
бррр, будала, Бузда, Цеца, центра-
ла, commander,Црногорац, чинови,
чиновник,човекууниформи,Д.Ми-
хајловић,давеж,дебео,дисциплина,
достојансво,Драган,ДражаМ.,епо-
лета, фашиста, функција, генерал,
глава, главнокомандујући, голман,
Грант, Хаг, хијерархија, имамо их
превише, ЈНА, још,капетан, касар-
на, комадант, командант, комшија,
коњ,Крга,лепота,лидер,лопов,Љу-
биша,љутит,матор,матори,медаља,
медаље, Милетић, Млата, моторс,
мушкарац, надобудан, надређени,
највишичин,Наполеон,наредба,не
ваља, НебојшаП., ноћи, одговорно
лице,одговорност,одличје,одлико-
вања, одликовање, одвратност, он,
орган, Павишић, Павке, пелерина,
песма, петокрака,Петровић, плаво,
полетан човек, политика, положај,
Пољска, понос, пошта, поштовање,
пушка, рамена, Раша, ред, Русија,
сила, снага, срање, стабилан, ста-
рац,старешина,став,своједа,шлог,
шоња,штаба,штап,Тара, телефон,
тишина,Тито,труд,угао,уображен,
управитељ, уштиркан, уважавање,
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ватра, важан лик, важност, висина,
висок, висок војни чин, виши ранг,
владање,владар,војничин,војвода,
воли децу, Вождић, врховни, Вук
Ојданић, заповедик, заповест, зе-
лено одело са значкама, злочинац,
зрелост, звезда, звездица, звездице,
Ждановаулица,ЖивојинМишић1;
800(235,199,417)+196+81+140

генијалан
паметан130;ум56;научник36;чо-
век30;Ајнштајн24;изум,план22;
Тесла17;луд15;савршен,сјајан13;
ја, мозак, памет 12; интелигентан
10;глуп9;геније8;проналазак,су-
пер 7; интелигенција, штребер 6;
брилијантан, надпросечан, наочаре,
одличан5;фасцинантан,феномена-
лан, изузетан, компјутер, најбољи,
оригиналан, оштроуман, суперио-
ран 4; бистар, бриљантан, дечко,
фантастичан,књига,лик,лудак,пре-
паметан, рад, Салвадор Дали, спој,
уман3;бисер,будала,чудан,добар,
филозоф, идеја, интелектуалац, IQ,
лампица,Моцарт,надарен,наочари,
опасан,паметњаковић,посебан,по-
тез,професор,редак,сијалица,спо-
собан, страва, студент, свезналица,
таленат, ученик, уметник, успешан,
вешт 2; бели мантил, Бетовен, Бил
Гејтс, благо њему, Блажа, блиста,
Бог,болестан,БранкоКоцкица,брат,
бриљира, бубалица, бубало, човек
заузор,човјек,Ћира,ћутљив,Дали,
ДалиСалвадор,даровит,диван,дла-
ка,досада,досадан,достигнућа,До-
стојевски, духовит, Џим Кери, ђак,
ЂуроШушњић,филм,генијалац,ге-
нијалци, говор, хиперинтелигентан,
хиперсензибилан, Хитлер, идеал,
идеалан, иноватор, инспиративан,

искакање,ИвоАндрић,изнад,изум
луд, изузетак, изузетност, изванре-
дан,извођач,изврстан,јакопаметан,
јединствен,ЈованДучић,клавир,ко,
коњ,Кормањош,КосановићН.,креа-
тиван,кул,Л.ДаВинчи,лампа,лоја-
ница,љигав,маштовит,математика,
ми, мислити, моћ, мој, мој дечко,
момак, мудар, мудрост, мушкарац,
музичар,Н.Тесла,најпаметнији,на-
ука, не знам, недостижан, недости-
жно, немогуће, Ненад, несхваћен,
несрећан, нестваран, нешто супер,
нико,НиколаШкоро,НилсБор,Ње-
гош,Њутн,обдарен,одговор,оловка,
он, оригинално, особина, откриће,
паметник,Пера, перфектан, пиле и
лајави крелац, писац, почетак, пот-
пун,претеривање,причљив,привла-
чан,професорматематике,пројекат,
проналазач,провод,првокласан,раз-
редни,ренесанса,реткост,робот,С.
Хокинг, сам, савршен ум, савшен,
сензационалан, сестра, силан, сјај,
Слоба,случај,спор,спот,став,сту-
дент природних наука, стваралац,
стваралаштво,супергеније,сувише
паметан, Шерон Стоун, табла, тај
сам, тип, универзалан, уображен,
упорност,усамљен,успех,узвишен,
Ван Гог, велике идеје, веома духо-
вит,вијуге,врхунски,врлина,вуко-
вац, вундеркинд, заслужан, зналац,
звук,жуто1;
800(223,540,90)+232+30+159

генијални
изум 114; ум 87; научник 43;људи
40;паметни27;умови26;научници,
план21;проналазак19;човек18;из-
уми 14; мозак 12; Ајнштајн, избор
7;идеја, наочаре,паметан,потез6;
ја, одговор, памет, призор, профе-
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сор, супер 5; пројекат, проналасци,
студенти4;брилијантни,дечак,ди-
ректор, ђаци, глупи, говор, идеје,
интелигенција, интелигентни, луди,
мудри,савршени,штребери,учени-
ци,ученик,велики3;БилГејтс,дру-
гови,интелектуалци,изузетни,изво-
ри,компјутер,математика,мозгови,
музичари, најбољи, Никола Тесла,
ништа,одлични,планови,подухват,
појединци, призори, производ, рад,
спонзор,Срби,студент,Тесла,умет-
ници, задаци 2; Алберт, безбожни-
ци, бистар, бистроумни, блистави
ум, Бог, брат, брилијантан, бубало,
будале, чиновник, ћелавост, Дарко,
дивитисе,дивљење,добри,доктор,
досада, ђак, експеримент, екстра,
факултет,фанатик,фантастични,фе-
номенални, физичар, физичари, ге-
није, генији, гениталије, гимназија,
глумац, говорник,идеални,идиоти,
ингениозни, интелектуалац, инте-
лигентан, интересантни, IQ, испит,
изазов, изванредни ум, известан,
извор, извор информација, јак, је-
динствени,једноставност,клошари,
концерт,кретен,лажу,лекар,лепота,
леворуки, лудаци, лудак, мајстор,
малобројни,мантил,Мароје,маши-
не,математичари,МиланМладено-
вић, Моцарт, мој дечко, мој друг,
момци, мотор, мудраци, надарени,
надпросечни, натпросечни, научи-
ти,научнице,наука,не,непостоји,
непоновљиви, несхваћени, обдаре-
ни,очи,органи,оригинални,оства-
рење, паћеници, паметна, паметно,
пар,патент,ПераКојот,песник,по-
литичари,понос,порез,порнићари,
посебан,посебни,поступак,Потер,
позив,препаметни,приказ,пример-
ци, привлачни, проблем, продукти,
професори, проналазач, прорачуни,

провод,пут,размишљају,разум,ре-
тардирани, сарма, савети, савршен,
секс, сијалица, синдром, сјајан, сјај-
ни,смарачи,смарају,смо,спој,сто-
лови,страшни,свакачаст,све,свет,
светло, шетачи, што више, штрајк,
штребају,штребер,тата,тупавци,ту-
пити, учени, уман, уметник, умиру,
умни,успешни,узвишени,високIQ,
високо,воз,возачи,вране,врхунски,
врстан,задатак,закључак,затварам,
зналац,жена1;
800(165,414,181)+229+19+161

глава
памет74;писмо64; коса55;мозак
46; шећера 37; тело 23; велика 18;
очи 17; породице 16; део тела 14;
луда, око, паметна, шећер 12; ми-
сао, ум 10; бол, капа, нога 9; врат
8; човек, купуса, лице7;породица,
разум, рука 6;мала, знање 5; боли,
центар, фризура, књиге, купус, му-
дрост,реп4;бојева,чело,ексер,је-
зик,лепа,лобања,лопта,лудост,му-
дра, на раменима, новчић, округло,
пуна3;болест,брада,чиода,човека,
ексера,главни,главно,глупа,круна,
кућа, људска, мигрена, мишљење,
рамена,шешир, тешка, тиква, уши,
величина2;Александар,анатомија,
благо,болиглава,болови,Босанац,
бубањ, бундева, централно, corpus,
човекова, ћелав, ћелава, ћелавост,
девојка, дио тела, доле, доњи део,
дупе, душа,фарба,феномен,филм,
гиљотина, Глава шећера, главић,
главна, главобоља, главурда, горе,
хладна, индивидуалност, интелект,
интелигенција,изглед,јунака,кафе-
тин,капут,кликери,кључ,књига,ко-
ја вреди, коњ, корисна, кост, кости,
кожа,круг,кучићи,куће,леп,лепо,

генијални глава
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лик,мач,Макса,манекенка,мислити,
мислитинанеког,моја,можедаод-
лети,напању,народ,нос,нота,но-
вац,обријана,ОКбенд,округао,ор-
ган,оружје,основа,ошишана,отац,
отров, пара, писма, плаво, почетак,
почети, поглавица, поглавље, поли-
семија,празна,празно,препуна,пу-
на мисли, пуна знања, размишљање,
руке, само за шишање, сан, сеча
кнезова,систем,спава,срж,станов-
ник, старешина, сто, страва, супер-
иорност, све, шупља, тајност, тела,
тешко,тинтара,тишина,торба,тра-
ва,тврда,тврдоглавааждаја,упред-
узећу,уторби,уредити,уво,важно,
виче,вредност,врх,заразмишљање,
значај,зуб,живот1;
800(173,484,136)+190+56+123

главно
јело241;битно50;важно44;според-
но40;основно32;прво18;најважније
16;дело11;место,најбитније8;во-
деће7;примарно6;централно5;гла-
ва, једино, начело, право, суштина 4;
град,небитно,обавезно3;Београд,
битност,циљ,есенцијално,факултет,
изнадсвега,кључно,мајор,начелу,
неизбежно,обавеза,одговорно,оруж-
је,озбиљно,питање,правило,прио-
ритет, село, срећа, средство, улица,
великаглава,велико,вода,вођа,врх,
здравље, значајно 2; анализа, архи-
тектура,бедно,бело,безизоставља-
ња, бр. 1, булевар, царско, центар,
цео, дезерт, доба, душа, енглески,
фаx,газда,главни,главоња,ијавно,
испоредно,име,ино,Ирена,искре-
ност,избори,издвојеност,ја,јадност,
јако,јавно,јебитиправи,јединобит-
но, јединствено, једнина, јести,кључ,
командујући,Коштуница,крагна,лаж,

љубав, мејн, место у друштву, ми-
шљење,мобилни,моћно,мозак,на,
на првом месту, на врху, начелно,
нафта,најважије,највеће,не-главно,
неважно,новац,обележје,округло,оп-
ште, основна, отац, памћење, парче,
паре,писмо,подручје,поента,полити-
ка,потребно,правно,пресвега,пред-
јело, предмет, предност, претерано,
претпостављено, пријатељ, проблем,
провод,првенство,први,првобитно,
радња,реформе,роиште,савршено,
sex,сирово,слободнапроцена,спорт,
срце,срећно,средиште,срж,стани-
ца, ствар, субјекат, супер, све оста-
ло,свећа,свеобухватно,шта?,штаб,
тачка, тема, тужитељство, уцентру
пажње, ударно, углавном, упитник,
успех,уваженоместо,увек,увекиз-
остављам,увекпрво,уживање,вађе-
ње,вођство,заживот,задовољство,
занимање, занимљивост, завршити
факултет,звоно1;
800(235,199,417)+174+104+125

гласно
јако98;музика84;тихо74;јасно61;
бука32;викати30;бучно29;певање,
вика18;говорити,ијасно14;викање
12;причати10;драње8;говор,при-
чање, звучно 7; певати, звучник 5;
галама,грло,јавно,жица4;дрека,не-
пријатно, рећи, страсно, звоно, звук
3; бол, бубањ, гласније, говорење,
грлато, громко, концерт, микрофон,
митинг,отворено,песма,плач,прејако,
прича, размишљати, смех, смејање,
снажно,свађа,ухо,уши,важно,вик-
нути,звонко,звучници,журка2;апла-
уз,басови,болуушима,бубнаопна,
бучна,буђење,Булован,читање,чита-
ти,чујно,дасечује,дасвисазнају,
датесвичују,деца,демонстрације,

глава гласно
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дерати се, дете, дискотека, добро,
довикивати се, дозивање, драти се,
дречање,глас,гласнија,глава,говор-
ница,говорник,хор,храбро,ја,јачи-
на,јакце,Јасна,јецати,језик,кафић,
како, казати, кажи, клавир, кобно,
кретенски, крик, кристал, куцање,
кућа, лајање, loud, мама, мегафон,
мера, мислити, на сав глас, начин,
наметљиво,нападно,нејасно,нема-
штина,немир,неподношљиво,нер-
воза,одговарање,одјек,одлично,оп-
не,осмех,отац,панично,породица,
позивање,празно,прецизно,прому-
клост,пунзвук,радио,раздорно,раз-
глас, разговетно, размишљање, реч,
рећиштамислиш,рок,сала,саобра-
ћај,слушање,слушатимузику,сме-
тами,срце,Шешељ,шумар,течно,
тише, Тито, Турска, тв, убеђивање,
утакмица, увек, узалудно, узвично,
ужасно, високо, вокално, забавно,
жице,жучно1;
800(223,540,90)+162+74+107

глобализам
свет59;Америка23;све16;уопште-
но,уопштеност15;САД14;уопшта-
вање 12; планета, социологија 11;
глобус, опште 9; глупост, велико 8;
целина,земља7;економија,Европа,
уједињење 6; политика, село, свет-
ски 5; целокупност, друштво, гене-
рализација,глобал,општост,срање,
свеобухватно,укупно,уопште4;ак-
туелно, будућност, демонстрације,
идеја,интернет,Италија,једноумље,
модерно, рат, скуп, страх, свеобу-
хватност,сви,величина3;антиглоба-
лизам, бљак, буквално, целовитост,
досада, глобално, глобалност, исто,
јединство, једно, катастрофа, коло-
нијализам, Коштуница, лаж, маса,

наметање,НАТО,неминовност,ни-
како,општи,освајање,појам,повези-
вање,површност,проблем,пропаст,
протест,развој,Русија, садашњица,
садашњост,свеобухватан,углобалу,
уништавање, уопштење, ЗАМ 2; ?,
актуелан, акумулација, амбивалент-
но, Амери, американизација, анти-
глобалисти, асимилација, атмосфе-
ра,ауто,бескрај,безвезе,БилГејтс,
болест,борба,брзина,будалаштина,
буквалист,буквалисти,Буш,цео,цео
свет, цјеловитост, coca cola, црнац,
ЧеГевара,Чешка,чинилокално,да
ли?, демагогија, диктатура, динар,
добраидеја,досадно,Ђинђић,Е.У.,
ЕУ, евро, фикција, Фиренца, фуј,
Г8, ген, географија, глобализација,
глобализам, глобан, глобула, глође,
Greenpeace,Хитлер,идеал,импери-
јализам, индустријализација, исти,
истинитост, једнакост, једноставан,
капитализам, католицизам, Кина,
кока-кола, компјутери, компликова-
но,космополит,круг,кућаиоколи-
на,култура,Лабус,локализам,Лон-
дон,лопта,лош,лошаствар,лоше,
лудаци,људи,ManuChao,манучао,
масовност,МекДоналдс,методика,
метрополис, мит, ММФ, мноштво,
мобилни тел., мода, модернизам,
мондијализам, монета, море, мр-
ско, на великом плану, национални
идентитет, најезда, наука, навика,
не,нећу,неистина,неизбежно,нео-
бјективизам, непажња, непотизам,
непотребно, неповерење, неправда,
неразумљиво,нереално,несрећа,не-
стварно, нешто у већини, невоља,
new age, незнање, није лоше, нови
поредак, новине, обећање, обим,
обимност, обухваћеност, обухват,
одвлачење,одвратно,округао,окру-
гло,олакшање,опасност,опширно,

гласно глобализам
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општа уједињеност, отопљавање,
отпад, озонска рупа, пацифизам,
парцијално, пепси, појединачност,
поредак, посао, потчињеност, по-
везати, прашума, правац, правила,
правна, прецизно, прецизност, пре-
даја,превара,примена,приватизаци-
ја, пространство, протести, против,
психологија, рација, равнодушност,
разарање, размишљање, Реал Ма-
дрид, реалност, реформа, реге, са-
моуништење, савремен, савремено,
сажимање,сиромаштво,сладак,сма-
рање, смеће, социјализам, спазам,
Србија, стање, стерео тип, страно,
сујета,супер,супротстављање,свеу
свему,свеукупно,свеопште,свеоп-
штост,свуда,штајето!,штрајкови,
тачка, тежња, тотализам, трафика,
транзиција,тренд,трка,труба,тржи-
ште,ТВ,уцелости,уфазону,усвету,
U.S.A.,уједињавање,укупност,уни-
форма, унија, уништење, унитар-
ност,универзалност,уопштен,урба-
низам,USA,важно,већина,власт,за
све,загађење,заједно,замлаћивање,
запад,зашто,земљинакугла,злоба,
зубић,жалост,жеља,живот1;
800(235,199,417)+308+165+228

глув
нем83;човек46;деда40; слеп38;
ухо 24; уво 23; не чује 22; топ 21;
апарат,тишина16;болест,болестан
15;баба,уши13;стар11; јадан10;
старац 9; слушни апарат 8; туга 7;
ћорав,музика,слух6;Бетовен,хен-
дикеп, инвалид, недостатак, немоћ,
немоћан,сажаљење,телефон5;бес-
помоћан, дефект, к’о топ, помоћ,
жалост 4; глуп, хендикепиран, ја,
јадник,луд,оштећен,пас,слушали-
це3;бука,гласно,инем,комшија,

мимика, мутав,наглув,нечуједо-
бро, несрећан, пантомима, поглед,
поремећај,семафор,старчовек,ста-
рост, страх, тата, тужан, ускраћен,
вика2;А,алузија,аномалија,апарат
слушни, апарат за глуве, апарат за
уши,апарати,бака,бели,беспомоћ-
ност, безмогућности слушања,Би-
љина баба, блажен, блесав, Бојан,
болесник, борба, бос, брз, будала,
човека,чула,чуло,ћуп,даличујеш
ово?, дар, деда Воја, дефектан, де-
фектолог,декица,детонација,добар,
досада, друг,Дуле, емпатија,фоли-
рање, газдарица, глава, глув, глув
човек,гол,Игор,имапроблем,инат,
изгубљен,јадничак,јадно,један,је-
сте, језик, језик знакова, као ноћ,
карта,к’оноћ,корупција,куца,лик
из трафике, лишеност,мачак,мана,
Марко,матор,миран,мит,мојабаба,
моја бака,молим,Морзе,мрак, на-
на,напор,напоран,наслов,наслови,
научник,не,нечитав,нечујан,нечуј-
но, неинтересовање, необавештен,
неочуван,неспособан,неспособност,
несрећа, неупућен, незаинтересо-
ваност, нисам, ноћ, од среће, огра-
ничен, ограничених способности,
океан,округло,ометен,онајкојине
чује, -онем, онеспособљен, онеспо-
собљени, отац, па шта, пензионер,
потребнапомоћ,прависе,пријатељ,
професори,Рака,ретардиран,саосе-
ћање,слаб,слабост,слепинем,сле-
пац, Слоба, смешан, срећа, срећан,
стараособа,Стојановић,Столе,сув,
школа,шкољка ушна,штап,штета,
тама, телевизор, туп, тужно, уста,
Устав,већипроблем,вести,викање,
викати, власт, занимљив, збуњен,
зграда,знаци,знак,звоно,звуци,звук,
жал,жалосно1;
800(235,199,417)+210+81+147

глобализам глув
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глуп
паметан121;човек85;ограничен,ту-
пав18;јадан14;необразован13;туп
12;будала,досадан,прост11;ружан
10;наиван9;дебил8;добар,незна-
лица7;магарац,пас, точак,ученик
6;ђак,ноћ,плитак,заостао5;идиот,
каоноћ,к’оточак,лењ,мозак,неспо-
собан,несрећан,неук,плавуша,сме-
шан,срећан,топ4;филм,малоуман,
народ,несрећа,незнање,нијепаме-
тан,разлог,тежак,тоцило,тупан3;
Босанац, дечак, дечко, друг, глава,
глупак, глупљи, глупост, Горан, и
туп, као сом, кретен,мајмун,мали,
неинформисан,неинтелигентан,нем,
немапојма,непромишљен,незаинте-
ресован,особина,полицајац,полити-
чар,празан,рат,сиромашан,смотан,
сом,спор,туга,тужан,виц2;Амери-
канци, -ан иТупан,Август, баксуз,
безмозга,безпамети,безприче,без
разума,без знања,безвредан,благо
њему,блесав,богаташ,болестан,Бо-
раЂорђевић,брат,цигла,ћуран,ћур-
ка,ћускија,ћутање,далије,дан,де-
бео,дете,добола,дрога,фудбалер,
глупа,глупан,глупсон,грешкапри-
роде, грозота,идобар,и глупљи,и
јадан,интелигенција,интелигентан,
IQ,IQ<100,ја,јадник,јак,једанмој
друг,КајтезМилош, каоцртаћ, као
магарац,клинац,к’оћускија,к’ото-
цило,колега,комшија,корњача,Крц-
ко,куче,лакомислен,лаковеран,лак-
шеживети, лаж,леп,лицемер,луп,
менталноретардиран,ментол,Милу-
тин,мисао,мисаопогрешна,много,
море, може бити,мртав, мушкарац,
начин,напоран,неверовати,незна-
ти, неактиван, неискварен, нема ве-
зе, немиран, немоћ, ненаучен, нео-
бразовани,непаметан,непоправљиво,

непотребно, непознато, непросечан,
нерадници, неразуман, неразумева-
ње,нервоза,несналажљив,несретан
човек,нешколован,неучтив,неуспе-
шан,невероватан,невешт,незаинте-
ресовано,незанимљив,незрео,нико,
нисам,нисиглуп,одељење,ограни-
ченост,ограничење,округао,онајко-
ји не зна, опет човек, осиромашен,
пакет,паметаналеп,паметна,пева-
чице,плитко,поглед,појам,пониже-
ње,поступак,потез,празнина,пра-
зно, празноћа, празноглав, предмет,
предност, презир, примитиван, пр-
кос,програм,раван,ретард,ретарди-
ран, рибар, Ристић, руралан, ружа,
самосеправи,сељак,сиромашанду-
хом,слаб,слама,слепац,Слоба,смех,
смешно, спасен, срамота, стидљив,
ступидан,судбина,шапа,штадасера-
ди,штета,шупак,шупаљ,тама,текст,
тешкоћа,тиква,труд,тука,тупаст,ту-
павко,тупост,тужно,учмалост,ужа-
сно, велика глава, задатак, задово-
љан,земља,знање,жалосно1;
800(173,484,136)+253+83+176

говедина
месо 297; храна 39; крава 29; Бео-
градски синдикат24; јело, супа22;
ручак18;теле16;стока13;телетина
11;свињетина10;фуј,животиња9;
печење,песма,пилетина8;БГсин-
дикат,бљак,прасетина6;овчетина,
синдикат, шницла, укус, укусно 5;
дијета, масно, село, шницле 4; цр-
вено, месара, нездраво, овца, пра-
се,рогови,сарма,тањир3;џукачки
синдикат,говече,гулаш,хамбургер,
јаретина,јуне,јунетина,клопа,кон-
зерва, кувана, не једем, паприкаш,
смрад, сува, свежа, свиња, вечера,
волим,здраво2;Б.синдикат,БГ,Бг.

глуп говедина
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синдикат, БГД синдикат, биг мек,
бљузгавица,бољепилетина,Божић,
БС, бут, ЦГ, Црна Гора, црвенило,
црвеномесо, чорба, чорбица, ћуре-
тина,ћурка,дело,џукеле,Енглеска,
форма,гадост,гађење,глад,главаго-
веђа,Горица, говедо, говеђе, говеђе
месо, говеђина, гозба, група,Инди-
ја,исподсача,јездрава,килограми,
кобасица,криминалци,крв,кување,
ливада,лоша,луда,лудекраве,м.на-
резак,масна,маст,менза,месе,меси-
ште,место,мирис,мучнина,мусли-
мани,музика,најбољемесо,народ,
не,неволим,нечистоћа,непријатно,
непријатност,непристојност,невеге-
теријанац,нова,њамњам,о.к.,обил-
но јело, обожавам, оброк, одрезак,
одвратност,омиљеномесо,осредња,
овце,печена,печено,Пеја,пљеска-
вице, пољане, пријатељи, примити-
визам,пршут,пшеница,рен,ресто-
ран,рог,роштиљ,ружно,сажаљење,
сељак,сиво,славе,славље,смрт,Ср-
бија,сто,страх,стрицизБг,струја,
супер, шаргарепа, шећер, шпорет,
шунка,Турска,тврда,тврдомесо,у
школи,убијање,убијањеживотиња,
укусна, ужас, Викинзи, влада, во,
Војводина, за јело, запса, здравља,
жива,животиње,жртва1;
800(164,442,44)+179+12+124

говеђи
гулаш154;паприкаш83;бут67;месо
66; бифтек 61; нарезак 26; одрезак
25;батак, језик22;супа17;врат9;
одресци,ручак,свињски,шницла8;
јело6;храна,рогови5;батаци,ђувеч,
крава,пршут,телећи4;филе,котлет,
ливада, папци, пилећи, реп, салата,
село3;бифтеци,бутови,ћурећи,де-
бело, измет, језици, котлети,мозак,

памет, пршута, сендвич, смрад, те-
ле,животиња,животињски 2; бака,
бљак,бљутав,човечји,чварци,део,
досада
досада
досада,џигерица,филет,глас,гове-
дина, говедо, хранити, инсулин, ју-
нећи, каиш, кари, кобасица, коска,
кости, крављи, криви, крвљу, мама
мија, медаљони, менталитет, меса,
месара, месни нарезак, метак, мле-
ко, мрака, мук, намаз, наресци, на-
талитет, неукусан, нездраво, оброк,
очи,остаци,отпадак,отров,отворе-
ни,панкреас,папак,паризер,паште-
та,печење,поглед,поље,поступак,
производи,репови,рог,роштиљ,ру-
жно, салате, сарма, секс, сила, сир,
смак,сос,специјалитет,специјалите-
ти, стаја, стејк, стек, сточни, стока,
страни језик, свиња,шара,шарено,
шницле, шунка, телеће, уд, умак,
умрети,вртови,живот1;
800(165,414,181)+129+43+83

говорити
причати174;ћутати49;језик30;бр-
бљати29;уста27;речи23;рећи19;
мислити 13; глупости 11; слушати
10;комуникација9;гласно,разговор
8;лепо,памет,прича7;брзо,памет-
но,реч6;предавање5;беседити,бла
бла,блебетати,досађивати,глас,глу-
пост, комуницирати, лагати, разго-
варати,размишљати,усне,зборити,
знати 4; дружење, истина, истину,
казати, казивати, конверзација, љу-
ди, нешто, паметовати, скуп, тихо
3; бити досадан, брбљив, ћаскати,
дијалог,досада,држатиговор,инте-
лигенција,Иван,изражаватисе,ја,јав-
но,мисао,мисли,много,монолог,на-
глас,политичар,предавати,примати,

говедина говорити
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спикер,телефон,тртљати,упразно,
живети 2; а ништа не рећи, Агора,
арапски, бајка, беседник, беседни-
штво,безграничност,битибудан,би-
типаметан,битиутоку,блаблабла,
блејати,борба,брбљање,брбљивац,
брбљивица,брбљивост,бука,час,ћу-
ти, дангубити, дар, давити, дебата,
дефинисати, дикција, дискутовати,
диванити, добро, досадан, досади-
ти,досадне,друг,друштвеност,дру-
штво, дружељубив, држати пажњу,
енглески,факултет,филозоф,фоне-
тика,француски,глагољати,главобо-
ља,глупо,говор,говоррукама,гово-
рити,говоркати,говорник,храброст,
хтети,изнатићутати,информисати,
исказати мисли, искреност, истаћи
се,изговарати,изјаснитисе,излага-
ти, изразит, изразитимишљење, ја-
сноћа,језикусне,кафа,кармин,ко-
кошка, коментар, комуникативност,
контакт,култура,лажи,лупати,љу-
бав, људе, машина, микрофон, ми-
шљење, млатити, моћ, моја љубав,
мудрост,натему,напамет,напет,на-
ставник,не,нећутати,немислити,
некоме,нем,нервирати,ништа,о,о
љубави,осеби,оживоту,објашњава-
ти,одговарање,одговарати,оглаша-
ватисе,олајавати,осећања,осећање,
отворенауста,отворити,паметна,па-
жња,песма,певати,пљувати,пока-
затисебе,показиватисе,постојати,
поток,потреба,поверење,познавати
неки језик, позориште, право, пред
свима,предавања,председник,пре-
више,приче,причљив,причљивост,
пријатност,приповедати,професор,
промукао,противтишине,рано,раз-
говетно,разјаснити,размењивати,ре-
цитовати,речит,речитост,реторика,
роморити, само напред, сањарити,
Сара,схватати,скупштина,слобода,

слова, слух, смарати, спавати, спо-
собност,српски,стално,страх,страва
ствар,стварати,сунце,свађа,свашта,
шапутати,шетња,шта,течно,тећи,
торокати,трабуњати,трачарити,тра-
чеви, трошити речи, упознавање,
упознавати се, усна, узалуд, виц,
викати,вода,водитељ,замарати,за-
мор,зборник,знање,зуби,звук,жар-
гон,жица1;
800(223,540,90)+255+27+187

година
време67;дан38;старост37;рођења
34;нова31;месец27;дана23; век
22;лето18;рођење17;Новагодина
16; 2003 15; дани 14; рођендан 12;
дуго11;период10;2004,датум,про-
лазност 9; 365 дана, много, живот
8; број, календар, месеци, младост,
школска 7; 12 месеци, дуга, мало,
пуно,сто6;вечност5;деценија,пре-
ступна,прва,старости,школа4;17,
1985,20,дужина,гладна,једна,ова,
пунолетство,родна,смрт,трећа,ту-
ге,успешна3;18,1999,365,брзина,
час,чекање,доба,дочек,факултет,го-
дишњадоба,хладна,јошједна,јуби-
леј,крај,кратка,круг,лоша,осамна-
ест, празник, седамнаест, семестар,
славље,снег,срећа,старење,столе-
ће, студије, студијска, туга, ужива-
ње,загодином2;‘00,100,18.,1945,
1956, 1982, 1993, 1994, 1997, 2000,
2001,2002,2005,21,22,365/366да-
на,5,6,беба,берићетна,брза,брзо,
будућност, бурно, целина, чекања,
четврта,далеко,декада,делићживо-
та,дете,Дина,довољно,друга,дуг
период,дугачка,дванулануладва,
двадесет,дванаест,дванаестмесеци,
две,епоха,годови,господња,хиља-
да,хладно,Христ,идуже,ипо,ићи,

говорити година
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иде,имаихмного,имамо,интервал,
искушење,испит,испити,истицање,
историја,изазов,један,јело,још,јун,
календарска, колико, кратко, кратко
време,културе,лагати,лета,летети,
летогосподње,лишће,лом,малагао
симе,мали,миленијум,минут,много
месеци,нештоново,Новагод.,ново,
ново искуство, обавезе, обележје,
одуговлачење, пензос, песма, пет-
наест, плаво, преокрет, преокрета,
прерастање, превише, производња,
пролази, пролазно, пролеће, проме-
не,прослава,прошла,пруга,птица,
путовање,рад,расплета,рођена,ро-
ђенадан, рок, садашња, садашњост,
самоће,сат,сазревање,смарање,спо-
ра, среће, старац, стаж, страдање,
студирање,сунце,суша,сутра,свака,
светлост,шеснаест,таман,текућа,те-
шко,транзиција,трапез,трен,триде-
сет,триста,тужна,успех,узраст,ве-
сеље,временскипериод,забављање,
завршена,зима,живота1;
800(164,442,44)+227+21+145

горд
поносан109;понос51;човек48;по-
носит32;уображен29;охол26;ви-
сок 20;љут 17; предрасуда 13; јак,
огорчен11;зао8;бесан,надмен,не-
срећан6;охолост,прек,усправан,уз-
вишен,весео5;дрчан,јунак,коњ,на-
мрштен,нос,жена4;арогантан,без-
образан,достојанство,Енглеска,гор-
дост,господин,хладан,ја,леп,лорд,
лош,љутња, одбојан, опак, опасан,
орао,пунсебе,себичан,сноб,ташт,
умишљеност,висина3;бес,чело,др-
зак, Џејн Остин, глуп, горд, Гордон,
грех,храбар,карактер,луд,мргуд,мрк,
мушкарац, надменост, наиван, нам-
ћор, неподношљив, неприступачан,

неустрашив,одважан,одвратан,он,
опор, политичар, поноситост, прав,
предрасуде, професор, разочаран,
снажан,стасит,страшан,строг,сује-
тан,тежак,тмуран,уображеност,уз-
дигнут, узвишеност, важан, жесток
2;19.век,-анКичић,аристокартија,
аристократа, аристократија, армор,
ароганција,бахат,безразложно,бога-
таш,црн,црнеочи,Црногорац,Цве-
ја, чвор,Дарко,Дарси, дебео, дете,
дигао нос, дигнута глава, дигнута
носа, достојан,достојанствен,дрог,
другарица, држање, Енглез, Флаш
Гордон, глава, гњида, голуб, горак,
Гордан, Гордана, Гордић, Гордост
и предрасуда, горко, горштак, град,
гризли,грло,груб,груди,хомосапи-
енс, име, инаџија, искомплексиран,
испрсиосе,изобличен,извештачен,
извештаченост,јадан,јаки,јецај,је-
ла,јесен,још,јуче,карактеристика,
кисео, књижевност, колено, Конан,
круг, крупан,лав, ликовиизкњига,
лист, љутина, маћеха, мана, Марко
Краљевић,медаљон,мишић,Моћни
ренџери,мрачан,надуван,наложен,
намргођен, напаљен, нарав, народ,
научник,незнам,недодирљив,недо-
стижно,негативно,немазашто,нео-
снованпонос,неприхватљив,нерас-
положен, несвесност, нешто лоше,
нештовелико,носоња,обрва,обрве,
очајан,огорченост,ограничен,огрли-
ца,охола,округло,окрутност,Оркан-
скивисови, осећање, осион, осмех,
особа,особина,оштар,отмен,ожа-
лошћен, паметан, паун, пингвин,
понашање,понекад,понизан,поно-
санчовек,поп,површан,правичан,
празан, препотентан, пркос, про-
блем,професорицаГордић,прост,пу-
шка,Раскољников,рђав,рогови,Рус,
сам,самопоштовање,село,сензација,

година горд
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сјебан,скот,сладак,слава,смор,сна-
га, Софка, срдачан, срдит, срећан,
старац, статуа, став, сујета, суров,
тама, таштина, телевизија, трепет,
туга,тужан,тврд,укочен,униформа,
усамљеност,успех,уздигнутеглаве,
велик,велики,вештачки,вешто,ви-
тез,владар,војска,восак,врлина,за-
чин,замишљен,зелен,зло1;
800(164,442,44)+269+29+179

грамзив
похлепан 114; халапљив 56; алав
49; човек 48; похлепа 21; себичан
20;лош19;новац14;лопов13;же-
љан9;незасит8;грабљив,одвратан
7; охол 6;шкртица, тврдица, зао 5;
дебео, досадан, гмизавац, грабити,
грабљивац, гуштер,птица, суров4;
циција,добар,дрчан,џангризав,гла-
дан,храна,мана,медвед,незадово-
љан,нокти,паре,пас,проклет,рука,
ружан,себичност,шкрт,ужасан,заје-
дљив3;алапљив,безобразан,бљак,
богат, богатство, будала, деда, џан-
гризало,Ђинђић,егоиста,град,Кир
Јања,лошчовек,љигав,љубоморан,
намћор, народ, не знам, непоштен,
нервоза,опак,орао,особина,отима-
чина,отимати,партибрејкерси,поли-
тичари,рђав,сив,сналажљив,задрт,
злато, ждероња, животиња 2; ала,
алавац, алавост, баба, басна, беда,
бедник, безобзиран, благо, бљутав,
богаташ,болестан,бомбона,брбљи-
вац, број, брз, буцко, буђа, циције,
чардак, чудан,ћутљив,данашњица,
даровит,дечак,дечко,Деја,девојке,
дијамант,дијета,другизклупе,ду-
кати,џабалебарош,џин,филм,фуј,
гадно, Гамзиград, Гаргамел, глад,
глуп, гњида, грабеж, грабежљив,
Грамзи-Багинс,грамзив,грана,греба-

ње, Грини, гризли, грозан, гунђало,
халапљиво, халапљивост, иритира-
јуће, изгладнео, изјелица, ја, јадан,
јело, јесам, кер, кобац, количина,
комшија,користољубив,крадљивац,
крезуб,крволочан,ланчић,лаж,лењ,
лопата,лошаособина,лоше,ловац,
луцкy, лукав, људи, љут, ма откуд,
мачка,Марија,мегаломан,мојбрат,
мрца, мрзовољан, мржња, нападан,
не,неволимоваквељуде,нехуман,
нељубазност,немилосрдан,непоште-
ност,непријатељство,нервозан,не-
срећа,несрећан,неваспитан,незадо-
вољство,незахвалан,незнање,ника-
кав,Никола,нисам,нормалан,облак,
одбојан, огроман, охолост, опасно,
опасност, отимач, отмичар, отрцан,
пада,панашадругарица,пакостан,
паметан, плав, племенит, плочице,
подмукао,подухват,похлепљив,по-
хотан, похотљив, пола, политичар,
посесиван,пргав,пријатељ,пропаст,
пун,разбојник,риђ,рођак,ручерде,
сам, саможив, Сава, себичост, сир,
ситничар,скроман,снажно,стипса,
стомак,свехоће,свет,свиња,шапа,
школа,шпицастнос,штедљив,ште-
та,тип,торба,торта,трач,убрзање,
ух, узимање, узимати, ужас, велик,
велике очи, велики, верност, водо-
пад,врећа,вук,зајажљив,зима,злоћ-
ко,змија,звер1;
800(221,406,56)+256+59+178

грб
застава 150; држава 121; орао 55;
симбол 44; Србија, знак 39; земља
19; обележје 16; Југославија 14; зве-
зда 8; двоглави орао, химна 7; ам-
блем, орлови, ознака, понос, птица,
република, традиција 5; град, грба,
нација,СРЈ4;црвено,грбав,краље-

грбгорд
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вина,СФРЈ3;беретка,ЦрвенаЗве-
зда, домовина, дрво, глупост, гроб,
грофовија, југословенски, камила,
комунизам,краљевство,Квазимодо,
лав,лик,новац,НовиСад,општина,
орден,отаџбина,писмо,плаво,побе-
да, рог, скупштина, слика, слобода,
смрт, соко, српски, витално, војска,
значка2;асоцијација,бакља,барјак,
беџ,Београд,борац,брк,брош,цр-
ква, црно, црвени, човек, чврстина,
дечко,диван,дрес,државнигрбса4
оцила,државнисимбол,дупликрст,
Енглеска,FCRoma,ферари,фудбал,
глава, града, гранчица, грб, грло,
гробари, хералдика, хумка, I свет-
ски рат, историја, јачина, јаје, јак,
језик, јунак, јунаштво, Калемегдан,
кола,копље,Коштуница,крст,круг,
лист,матерслава,мекан,метал,му-
шкарац,национални,наравно,наш,
недодирљивост, нека земља, нема-
мо,непостојеће,нежан,оданост,од-
личје,пара,патриотизам,петокрака,
пламен,племић,политичкапартија,
породице, прав, пропаст, реалност,
републике, сандук, славље, слон,
смешно,споменодличје,споменик,
спорт,Србије,Србин, српство, сте-
на,страх,свађа,свећа,школе,штит,
шума, талас, Тито, трава, туп, уда-
рац,успомена,ватра,важансимбол,
венац,весело,владар,војник,војска
Југославије,војскеЈугославије,Вој-
водина, Војводине, врба, заблуда,
зао,заслуга,заштитник,земље,златна
боја, зло, знак или симбол, знамење,
Звездин,жиг,жито1;
800(235,199,417)+176+37+117

грло
глас90;бол54;крајници41;нос27;
црвено25; врат24;болест,певање,

упала21;прехлада19;суво14;грип
13; боли 12; јагоде 11; крајник, ор-
ган,уста10;гласнежице9;гркљан,
кашаљ,песма8;ангина,бело,ждре-
ло7;певати,ухо6;говор5;болети,
доктор, јагода, језик,коњ,сладолед
4; део тела, гуша, храна, јабучица,
промуклост,стока,ухонос,жица3;
болиме,болно,цев,дављење,гласни-
це,глава,једњак,кост,крава,лекар,
у јагоде,упаљено,уско,вода,запа-
љење,звук2;Адам,андол,антибио-
тици,бактерија,бактрим,боловање,
болови, бомбона, брат, бронхитис,
црвенило, човек, део уста, дисање,
диспанзер,добро,дрека,дубоко,фи-
шек,фитосепт,флаша,фонетика,гла-
снажица,гласно,гној,говедо,града,
гребање,гутање,гутати,гутљај,ин-
фекција, инфлуенца, инјекције, ја-
бучицанагрлу,јабука,јагодица,ка-
шика,кашљање,кијавица,клиника,
клупа, које говори небулозе, коњи,
курац,ларингитис,лек,лекови,Ле-
посава,М.Обилић,-му јагоде,ме-
сто стварања, микрофон, мућкати,
непце,нокат,нов,нож,осетљивост,
оториноларинголог, отворена уста,
ово смо имали..., палитрекс, певач,
пиће,пљувачка,понекадболи,потре-
ба,препрека,продорно,пролаз,про-
полис,прорез,рат,реч,речи,ресица,
сијалица,сируп,слабост,сперма,шип-
ка, штитаста жлезда, таблете, тело,
трење,ухогрлонос,укус,упалагр-
ла,уснадупља,ушиинос,уво,уза-
но, вика, вино, вирус, во, запалење,
Зона Замфирова, Зоне, жице, жито,
животиња1;
800(235,199,417)+160+123+103

грлом
у јагоде 429; јагоде 96; певати 19;
викати 17; болест, вичем 8; гласно,

грб грлом
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јагода7;певање6;бол,глас,певам,
прехлада,врат5;грип,гутати,крај-
ници, причати 4; гласом, говор, го-
ворити3;болети,црвенило,црвено,
главом,кашаљ,крајник,немарно,но-
сом,оком,песма,пева,ухом,упала,
уста,вода2;Адамовајабучица,бес,
богом, боли, болно, боловати, чај,
човек, ћу те пљунути, далеко, дим,
доктор,драти,дрога,дубина,филм,
гласна, гласним, глотис, говорим,
гркљан, грлат, грлом, гром, ГРОМ-
КО, громогласно, гушом, искашља-
ти, Ивана, из свег гласа, јабучица,
јагодом, јецала, јести, језиком,како
треба,клизити,кнедла,коприве,ко-
жа, левак, месом, ми паде, митинг,
мудрост, на киту, начин, навијање,
нокат, нос, одмах, операција, осе-
тљивост,отвор,пиво,пориче,прому-
клост,пући,разговарати,ресица,се
дерем, сируп, сладолед, снага, сто,
стока,свим,својим,свомснагом,те-
лом,тркање,ујагоде,ујазбину,уко-
приве,уоблаке,ужбуње,уживоту,
ударац, ухо, унутрашњост, упалио
се,упола,урлик,уснама,устима,ва-
здух,вичеш,вика,викање,викатијако,
висина,звати,звук1;
800(165,414,181)+129+30+93

груб
насилан57;нежан52;човек32;лош,
зао20; јак,силеџија14;безобразан
10; снажан, туча 9; оштар 8; глуп,
храпав, мушкарац, насиље, сила 7;
безосећајан, нељубазан, окрутан,
слаб 6; материјал, мек, шмиргла,
ударац5;бол,будала,додир,дрзак,
манијак, насилник, охол, строг, те-
жак,тврд4;агресиван,батине,бра-
да,дечко,добар,дрво,глас,љут,ме-
кан,мишићи,момак,немилосрдан,

непријатан, однос, папир, полица-
јац,поступак,руке,сиров,тата3;ба-
хат,билдер,благ,боксер,хладан,ја,
јадан,љубазан,мио,модрица,муж,
нацрт,начин,нагао,неотесан,непри-
стојан,неприступачан,никад,одбој-
ност,одвратан,опасан,пажљив,пе-
сница,пешкир,прост,простак,рад,
рагби, робијаш, рука, силан, сило-
вит,сировина,скот,снага,страх,сук-
но,телохранитељ,застава,живот2;
А. Терзић, агресивност, али добар,
алкохол,Андрија,ауто,Балканац,ба-
тина,бес,безнежности,безобразан
хладан,безобзирност,бијесе,бљак,
Бојан,бокс,бруталан,брз,човекса
брадом,ћелав,дан,дебелакожа,де-
бео, дебили, друг, други, дрвосеча,
етикета,фин, грозан, грозота, груб,
грубијан, грубијани, грубост, губа-
вац, храстова кора, инежан,идиот,
излишно, јаран, један, језик,камен,
као, ко то, кондуктер, контролор,
коњ,кора,КосановићН., кост, кру-
пан,крут,крв,лик,лоше,мачо,мал-
третирање,мана,машина,меч,метал,
мишићав, младић, модрице, можда
треба, мргодан, мржња, мушко, на
површини, наглост, наказан, напа-
ствовање,нарав,насилност,насиље
речима, неартикулисан, недоличан,
недоследан, недостојан, негативна
особина, неко, неко јак, неконтро-
лисање, некултуран, немарљив, не-
мати, немоћ, немоћан, неморалан,
неосећајан, неосетљив, непажљив,
неподношљив,непоштовање,непри-
јатно,непријатност,непривлачан,не-
рафинираност,нерасположење,неро-
мантичан, несигуран, несношљив,
несрећа,несрећан,нетрпељивост,не-
ваљао,никакав,нисам,нокти,новац,
одговор,ограничен,онајкојиудара,
опак,опор,осмех,осоран,оштећен,

грлом груб
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оштро, отац, паметан, перо, пијан-
ство, платно, покривач, понашање,
посао, потез, површан, прекривач,
према некоме, претеран, превоз,
примитиван, присилан, привлачно,
прљав,професори,прст,Рамбо,ра-
пав,реч,родитељ,руб,рукавица,ру-
комет, садиста, садо-мазо, себичан,
секси, силовање, симпатично, си-
стем, слабић, слобода, смео, спорт,
старост, стенчуга, стрвина, стуб,
супермоћан,суров,сузе,свађа,сва-
ко, шака, Шешељ, шкотски, штоф,
Шварценегер, Тајсон, теча, терета-
на,тешко,тетка,траума,туп,тужан,
тврдоћа, ублажии, ударити, вандал,
велики, ветар, врео, вулгаран, зид,
зло,злостављање,зоо,ЗорићМарко
IV7,Живко,животињски1;
800(223,540,90)+290+100+196

груди
жена75;велике41;тело30;прса27;
мајка24;брусхалтер20;балканске,
срце 18; брус, силикони 17; плућа
12; мале, млеко, пиле, силикон 11;
грудњак 10; беле, јуначке, пилеће
9;сисе8;бујне,девојка,кош,жене,
женственост 7; беба, бело, мајица,
увис6;дојке,душа,кошуља,купаћи,
лепота,недра,облине,sex,вештачке
5; Балкан, човек, длаке, кокошије,
кокошка, љубав, ноге, Памела, ре-
бра, секс,ваздух,велико,женске4;
бол,брадавице,чврсто,дисање,хра-
брост, јунак, Карлеуша, комплекс,
лепо,силиконске,здравље,живот3;
бедра,брадавица,деотела,девојке,
дисати,дојење,глава,јак,јунаштво,
кожа, леђа, лепе, лето, мајчинство,
материнство,нежност,облик,плод-
ност, понос, пожуда, природне,
снага,стомак,страст,топлина,труп,

величина,женско2;5,акт,атрактив-
ност,балкон,балконске,балони,блу-
за,богатство,боле,борбапрсаупр-
са,божанствено,брдо,брег,бретеле,
бујан,бујно,бујност,центар,ципеле,
чедне, челик, чежња, да, длака, до-
бредевојке,добро,дојка,домовина,
друга клупа, два, еротика, естрада,
филете, горе,Грандпродакшн, гру-
два,изазовност,јачина,јастук,Јеле-
наКарлеуша,коса,кост,костим,лан-
чић,Леонтина, лепеженске, лопта,
лудо,магазин,мајчине,мајчинегру-
ди,мајчинске,малеивелике,мало,
Марица,мекота,Мирослав,млечне,
мојакомшиница,моје,мушко,мужа,
надоградња,напете, напумпане,не,
невиност,Нискестрасти,нос,обло,
очи, одело, одликовање, одојче, ор-
ден, осећања, пакост, пар, парфем,
песма, петица, певачица, пилетина,
пилићи, плавуша, плавуше, плочи-
це,попрсје,правилност,природа,пр-
слук,пубертет,пуне,рак,рана,разне
величине, развиће, развијене, риба,
савршено, сека, сексепилност, сен-
тименталност,Северина,сифон,си-
гурност, снажно, спавање, срамота,
средиште, широке, широкогрудост,
тегови,точак,топ,тројка,угрудња-
ку, удах, узбуђење, већина, Венера,
вештачко,волимкоджена,врат,заво-
дљивост,згодна,женска,женскале-
пота,женскегруди,женскост,жену,
живети1;
800(164,442,44)+223+32+132

губици
добици 61; рат 52; новац 41; смрт
37; туга 27; пораз 25; несрећа 24;
порази23;бол12;неуспех11;нема-
штина, живот 9; кладионица, лото,
паре,велики8;добитак,материјални,

груб губици
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новчани, падови, ратни 7; битка,
лоше, недостаци, пропаст 6; људ-
ски, страх, штета, уста 5; губитак,
минус, недостатак, нестанак, пад,
сузе, трагедија, трошак, жалост 4;
беда, на послу, немати, неуспеси,
незадовољство,памети,плач,прија-
тељи, промашаји, разум, тешкоће,
трошкови, жртве 3; банкрот, берза,
брига, дефицит, драга особа, губи-
ца, губитник, гумица,издаци,изгу-
бити, коцка, коцкање, крв, лутрија,
љубав,људи, неизбежност, невоља,
ништа, пехови, поднети, породица,
посао, пропадање, рулет, сирома-
штво, Србија, свест, школа, тешки,
тешко2;баксуз,банка,бедак,битке,
ближњих, бомбардовање, боре, че-
кови, често, деоживота, депресија,
дете,дохоци,доле,драгих,другови,
џепови,економија,ел.непогода,фи-
нансије,финансијски,гласовнапро-
мена,гласовнепромене,голуб,гор-
чина, гробље, губ, губавци, губити,
губитиник, губљење, гвожђе, игре
насрећу,искуство,историја,изпро-
шлости,издатак,издржљивост,изгу-
бљен, изгубљено, излет, изненада,
кало, картање, казне, кесе, килажа,
килограми, клађење, кљун, коцкар,
колатералнаштета, константно, ко-
се, ковчези, крај, крава, линија, лу-
зер,мали,мало,мања,мањак,мањак
пара,машине,материјализам,мате-
ријално, материјалност, медицина,
моћи,морање, наши, не волим, не-
чег вредног,недостатакпара,неког
члана, нелагодност, немати више,
неминовност, немоћ, ненадокнади-
ви, ненадокнадивост, неопрезност,
непријатност, нерасположење, нер-
вирање,нервирати,несреће,несрет-
ник,нестанци,нештолоше,неуспе-
шност,невоље,никакви,новца,очај,

одрастање, опадање, осећај, особа,
остаци, освета, ожиљак, памћења,
памћење,пара,пех,песница,плачу,
победа,победе,подови,погибије,по-
гинуливојници,погрешанкорак,по-
кер,поље,понекад,понор,поновни
покушај,последица,последице,по-
сустајања,потресно,празнихшака,
празнина,празнине,предузеће,пре-
ко,препреке,преваре,пријатељ,при-
јатеља,принос,привреда,проблеми,
прошлост, ране, раст, ратник, рато-
ви, разлог, разочарање, разочарење,
родитељ,рођаци,Ромчевић,сагоре-
вање,сахране,сибиларизација,сит-
ни,слабост,смртближњег,Спасавање
редова Рајана, спорт, срце, срџба,
стални, стрес, свађа, свакидашњи-
ца,свакодневица,свуда,шкарт,шта
је ту је, штете, тачке, такмичари,
такмичење,телефонски,томбола,то-
плотни,урату,убица,убиство,уче-
ња,уназађивање,увек,увекихима,
великиимали,вести,вилица,војни,
волети,вољени,вољених,зачепити,
здравље, жаљење, живаца, живци,
живота,животни1;
800(164,442,44)+275+28+193

гусле
ЦрнаГора192;ФилипВишњић72;
инструмент43;музика27;Црногор-
ци26;Црногорац21;гајде19;песма
18;народ11;историја,ВукКараџић
10;Филип,Србија9;Ц.Гора,Ф.Ви-
шњић 8; деда, Вишњић 7; гуслар,
село,традиција6;епскепесме,Ње-
гош,прошлост, завијање 5; бркови,
Херцеговина,народно,песме,раки-
ја,слеп,слепац,старац,старост,сви-
рање,свирати4;ЦГ,певач,планина,
тата3;БиХ,баба,Ц.Гора,досада,
гитара,Горскивијенац,гудало,језа,

гуслегубици
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најбољиинструмент,народнепесме,
оро,певање,преци,професор,сеља-
ци,сељак,смор,старина,старо,сук-
ња, свирка, Шкотска, ужас, жица,
жице2;архаизам,белакоса,Босна,
бубањ,бука,цика,ЦрнаГорица,Цр-
ногорчина, Црногорчине, црногор-
ске, чело, чика Милан, Далмација,
деозвука,досадне,духовницентар,
ђед!, енглески, етно, фолклор, глу-
памузика,грозанзвук,гуска,густе
обрве,хајдуци,хајдук,ХајдукВељ-
ко, инструмет, историчност, иза згра-
де, изгинути, изложба, изворна му-
зика,изворниинструмент,изворно,
јаукање, јој, јунаштво,капа,коњска
длака,КраљевићМарко,кукање,кул-
тура,Ловћен,лоза,мале,Мило,мој
деда,муз.инструмент,музичко,на-
рицање,народнапесма,народниин-
струмент, народно благо, не волим,
незнам,некад,ноге,ношња,обичај,
обичаји,очи,опанак,опанци,орло-
ви,П.П.Његош,песменародне,пе-
вати,пијаница,плач,представа,при-
јатељ, примитивци, примитивизам,
примитивно,приморје,пропаст,про-
шли век, прош’о воз, пусле, рака,
раритет, рат, рода, сендвич, слепи,
слепипевач,слепило,смарање,сме-
шно,српство,стариинструмент,ста-
риједобаЦрнеГоре,стихови,Стра-
хињабан,СтрахињићБане,струна,
суинструменти,свирач,Шкотланђа-
нин,шкрипа,течоРале,Турци,укус,
увек, виолина, висина, Владо, Вук,
ВукКарџић,ВукС.Караџић,XVIII
век,зао,запад,зубар,жуто1;
800(221,406,56)+180+43+116

далеко
близу208;тамо43;Сунце22;море
21;туга19;Аустралија16;одочију

13;кућа12;Америка11;јеСунце9;
недостижно, негде, од срца 8; ино-
странство7;даље,песма,високо6;
даљина,пријатељ,пут,срце,свет5;
дуго,ГоцаТржан,љубав,небо,очи,
од мене, одавде 4; исток, Кина, од
твојихочију,океан,планина,преда-
леко, преко мора, путовање, тамо
далеко,тужно,удаљено,удаљеност,
запад3;бол,брат,далеко,дечко,ди-
јаспора,хоризонт,Италија,Јапан,је
Америка, још даље, Кемал Монте-
но, нада, недостајање, недоступан,
недоступно,одкуће,одочијудале-
коодсрца,отаџбина,отићи,патња,
преко, преко океана, причати, рав-
ница, самоћа, сестра, Северни пол,
Сибир, Солунски фронт, страно,
тешко, тетка, земља 2; 1000 миља,
Африка, Алеко, али близу, Арген-
тина, Аустрија, авион, Бела Црква,
Београд, бесконачно, бескрај, бити,
блиско,богатство,боље,бољидани,
БорисНовковић,Босна,цеста,циљ,
чежња,чистипредели,да,далекоод
себе,даљеоднеког,деда,драги,дра-
го,другар,другарица,другисвет,ду-
га, емоције, Европа, фронт, глума,
глумац, граница, Грчка, Гренланд,
хладно,хладноћа,итреба,ићи,Ин-
дијанци,излаз,изван, ја, јако, је, је
мојакућа,јеморе,јесело,јесвет,Јо-
вана,КиМ,Канада,Кариби,козна
где,Косово,крај,крајсвета,лед,Ле-
онтина,леп,лепживот,лепабудућ-
ност,лево,мајошдаље,магловито,
Мали Принц, Марс, мисли, мисто,
млеко,мојамрежа063,монотонија,
можда,можедабуде,мулепакућа,
мулепакућа!,накрајусвета,намој
сисепек’о,накрајсвета,највишеже-
лети,недођија,некад,Ненад,нешто
лепо,Ниш,носталгија,новац,Нови
Сад,НовиЗеланд,одочијуалинеод

гусле далеко
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срца,одочијуисрца,одочију...од
срца,одродногкраја,одтвогсрца,
одређенаствар,ОливерДрагојевић,
он,остати,отуђење,овде,овоме,пе-
ћина,песма-Тамодалеко,песме,пла-
вичасто,поље,празнина,прекогра-
нице, пријатељи, пропаст, простор,
пространство, путовања, путовати,
рај,растављеност,разлог,РиодеЖа-
неиро,родниград,Русија,САД,Са-
дам,сан,сећање,сета,север,Солун,
Србија, срце ми је остало, срећа,
стићи,страноместо,стварност,Су-
ботица,свемир,Шпанија,штодаље,
шума,Швајцарска,тамонегде,тиле-
пакућа,тренутнонедоступно,туђе,
у недоглед, у туђини, убица, удаљ,
удаљен, усамљеност, увек, Ужице,
веома,веомадалеко,војска,заборав,
залазак,занимљивост,заувек,земља
снова,жеља,живети,живот1;
800(221,406,56)+242+52+167

дан
ноћ261;сунце87;светлост45;све-
тло 27; јутро 15; недеља, петак 14;
време13;рад12;леп9;обавезе,сре-
да, субота, живот 7; бело, сунчан,
зора6;Д,почетак5;24часа,датум,
година,лепота,посао,пролазност4;
час, четвртак, факултет, кратак, ле-
по,небо,плавонебо,радост,рођен-
дан, срећа, светао, школа, уторак,
ведро3;брзина,деоживота,добар,
краткоћа, лош, месец, нешто ново,
нож, облак, подне, републике, ро-
ђења,сан,седмица,сваки,свитање,
шанса, шетња, ведрина, заљубље-
них,журба2;24h,24сата,3.4.2002.,
8.март,-ак,акција,башјеноћ,бели-
на, бео, бицикл, бицикла,Carpe di-
em,цео,црно-бело,цвеће,данас,да-
нашњи,day,деј,диванданас,добра

ствар, досада, факс, фудбал, гужва,
хладан, искористити, испуњеност,
исти, избор могућности, јединство,
каосвакидруги,кашика,киша,ки-
шан, кишовит, који?, крај, леп дан
једанас!,лошевреме,љубав,љуби-
чица,минут,младост,могућност,мо-
нотонија,мрак,нада,напор,нијеби-
тан,ноћи,нови,новине,ново,ново
рађањенаде,новост, обавеза, обда-
ница,обичан,облачно,одлуке,опет,
опетушколу,оптимизам,организа-
ција,песма,плаво,појас,политика,
понедељак, поновнорађање, преза-
посленост,проблеми,пролеће,про-
мена,радни,рађање,равнодушност,
разноликост, рођење, ручак, сада,
сат, сати, сиво, сјај, слобода, смор,
снага, срце, срећан, сунчано време,
сутра,све,светлу,школски,требага
организовати, у недељи, учење, ва-
жан,вече,ведар,ведронебо,вид,ви-
кенд, вредан, временски период, за
сећање,захвалности,залазаксунца,
заљубљеност1;
800(235,199,417)+171+28+111

демократија
слобода73;народ52; једнакост28;
Ђинђић 24; Грчка 22; држава, Ко-
штуница, равноправност 18; лаж,
право 14; власт 13; ДОС 12; Устав
9; Америка, не постоји, Србија 8;
анархија,политика,влада7;Атина,
глупост, права, уређење 6; избори,
немогуће, превара 5; правда 4; де-
мос, хаос, Југославија,Лабус, нема
је,никад,нова,промене, сан, скуп-
штина,слога,странка,тежња,утопи-
ја,владавинанарода,заблуда,запад,
земља3;античка,безвлашће,будућ-
ност, да, данас, добро,ДС,Европа,
идеал,илузија,историја, јединство,

далеко демократија
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лоше,могућност,ништа,отпор,про-
паст,протест,пут,реформе,САД,са-
мосталност, спас, СПС,шта је то?,
увек,властнарода2;05.10.2000,ак-
туелно, античка Грчка, апатија, ап-
страктно, Аристотел, Ass, Балкан,
бе,беда,Британија,Буш,циљ,Чеда
Јовановић,даалиууторак,дада,да
ли, да не, democracy, Демократска
сранка,демонократија,дисциплина,
дискутабилно, дневник, добра, дом
сената,ДПС,државе,ДСС,џемпер,
Ђики, елита, Енглеска, фер игра,
фикција,филозофија,фраза,где,гла-
сање, глава, грађанска, хомосексу-
алци,хуманост,игде,имагинарност,
институција, институције, истина,
исто, избор, изговор, измишљотина,
изопаченост,изрод,извиканост,јаи
друг, јепогубнапонесавесне, једи-
нипут,јединствен,једнако,једнако-
правност, када?, карика, књиге, ко-
мунизам,куга,лудост,људи,маказе,
мањезло,ми,Мићун,Михајло,ми-
крофон,мило,мир,мисао,мисаона
именица, мит, моћ, модерно, мора-
ње,можда,може,мука,нације,нада,
намтреба,навлакуша,неиСрбија,
неваља,недостижно,недостижност,
некада,Немачка,немогућност,неоп-
ходна, неостарљиво, неостварење,
непостојаност, непостојање, непо-
стојеће, нерад, несебичност, нешто
неодређено, незадовољство, нигде,
никада, никаква, новина, ново, но-
вост,нужно зло, обећања, обећање,
однос, октобар, олигархија, опште,
опуштено, отаџбина,параноја, пар-
тија,Перикле,Платон,побољшање,
подрепак,појам,покушај,полако,по-
лис,породица,потреба,праведност,
причазалакуноћ,проба,протести,
пустиснови,Рада,разговор,разуме-
вање, реалност, реч, реизборност,

релативно,репресија,република,са-
да,сагласност,самовоља,слободаво-
ље,слободе,слободоумност,Слове-
нија,сложност,смарање,смиреност,
социјализам, социологија, Сократ,
солидарност, СРЈ, становништво,
стараГрчка,столица,странке,стра-
шно, ствари на свом месту, супер,
свакодневнареч,свет,свуда,шарена
лажа, шипак, такозвана, театрокра-
тија, телевизија, термин, тешко, те-
шкодостижна,тиранија,тоцаре,то-
леранција, тренд, троугао,уширем
смислу,УН,УСА,успех,уважавање,
уживање, важност, владање, влада-
њенајјачих,властмедиокритета,Во-
ја, врхунац, загонетка, заједнички,
западна,зар?,звезда,жуто1;
800(235,199,417)+275+86+203

десни
леви276;зуби163;зуб56;рука21;
џеп15;зубар13;угао9;лево,рукав,
уста 6; образ, страна, жмигавац 5;
бек, длан, лакат, прст, смер, упала,
вилица4;блок,бол,ћошак,део,глав-
ни,крај,правац,Шешељ,точак,завр-
тањ3;црвено,ДОС,крајник,крило,
крв, партија, покрет, прави, први,
пут,странка,ту,ударац2;-априто-
ка,алвеоле,ауто,авион,белина,бе-
ло, близак, близина, ближи, црвен,
цвет,човек,чврстина,дајВесни,де-
мократа,демократичност,десни,де-
сно,дешњак,дуг,глатко,горњи,гра-
фит,хемијскаоловка,Хитлер,играч,
јачина, каладонт, каријес, киселост,
контра-левом,корисно,кук,кутњак,
кварни зуби, кварт, левица, лопта,
меко,место,мигавац,мозак,НАТО,
неједини,не-леви,нежан,нијелеви,
одређење,око,опозиција,орган,ори-
јент,осетљиво,пакт,палац,палити,

демократија десни
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парадентоза,парламет,писање,пи-
сати,пломба,покрајсрца,политич-
кастранка,политика,помоћ,поузда-
ни,прируци,примарни,приручни,
пук, путоказ, рад, река, розе, рука
којомпишем,руководилац,сдесне
стране,садеснестране,сапун,сема-
фор,сив,снага,СРС,сто,стрелица,
ток,уд,улица,усне,веће,веран,во-
зило, заједно са зубима, зид, знак,
зубићи1;
800(221,406,56)+139+34+96

дете
мало 131; мајка 54; човек 47; беба
37; радост 27; игра 26; љубав 20;
слатко18;срећа17;клинац16;неви-
ност14;лепо12;младост,нежност
11;играчка10;добро9;невино,плач
8;лопта7;безбрижно,безбрижност,
цвет, детињство, лепота, немирно,
несташно6;мали,родитељ,школа,
весело,жена5;цуцла,ја,мило,отац,
плаче,син,старац4;брак,чедност,
чедо, чељаде, чистота, мама, наив-
ност, несташлук, нежно, одрастао,
парк, пелене, слобода, смех, живот
3;благост,доброта,искреност,кли-
ња, кретен, лутка, љуљашка, мале-
но,маличовек,малишан,мртво,на-
паст,неисквареност,одрастаочовек,
осмех, плачљиво, срећно 2; анђео,
беспомоћан,беспомоћност,безбри-
га,безазленост,бицикл,благо,боле-
сно,болестан,будућност,цвећа,че-
тири ноге, чисто, чоколада, ћерка,
дебил,деца,дечак,дечакплавекосе,
дечији,дечко,DeepPurple,дериште,
детенце,Димитрије, драго, ђак, ђа-
во,епрувете,флашица,глава,играча-
ка, игралиште, играње, је добро, је
лепо,клињо,колевка,комшијамали,
комшилук, комшинице, креветац,

куче, Лаза, лик,Маја, малиша, ма-
лоплаво,малолетник,малолетност,
маторац,меко,Милан,Милица,ми-
ло биће, мир, мирно, млада особа,
младунче човека, мој ком. Милош,
нада,наука,нећака,немир,неспрем-
ност,несташлуци,нештолепо,нешто
мало,неваспитано,незаштићено,не-
знање, незрео, обавеза, обданиште,
одкомшије,одрасли,огледало,она,
оно,паркић,пажња,пиле,плакање,
плаво,плавооко,подмладак,породи-
ца, потомак, прљаво, пролеће, про-
шлост, прст, радозналост, рађање,
разиграност, репродукција, родите-
љи,симпатично,ситан,сладак,слат-
киш, слонче, среће, сујета, сунце,
сунђер, супер, свеже јутро,шорци
мајица,трава,трудноћа,ученик,уче-
ње,умиљатост,уплакано,узраст,ве-
дрина,волети,вртић,забава,забави-
ште,заштита,злато,звечка,женско,
живахно,жуто1;
800(173,484,136)+197+16+127

дечји
осмех 142; смех 84; вртић 71; про-
грам 44; додатак 31; плач 24; глас
19;игра18;хор17;играчка15;дом,
кутак11;филм9;часопис8;говор,
мали7;цртеж,мало,свет6;бицикл,
диспанзер,невин,парк5;беба,кре-
вет,невиност,одрасли,сан,забавник
4;буквар,центар,дан,играчке,игра-
лиште,канал,креветац,нежност,об-
даниште,поглед,радост,радови,са-
вез,снови,живот3;аутић,ауто,црта-
ни,гласови,језик,капут,лекар,леп,
лепота,мајушни,мозак,наивни,не-
сташлуци,несташлук,нежан,осмеси,
психолог, разговор, речник, роман,
сапун,соба,сто,шапат,врисак,за-
бавиште, зубар, жамор 2; аутобус,

десни дечји
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бабљи,безбрижни,безбрижност,би-
цикли,богиње,број,бутик,ципеле,
цртани филм, чаролија, чедни, чи-
сти,чистота,дани,дете,диван,днев-
ник, доходак, доктор, досада, дро-
га, грип,хир,хук, хумор,институт,
искрен, искрени, истински, Ивана,
израз, капутић, кашаљ, кишобран,
колач,колаж,коментар,концерт,ко-
раци,лептир,људски,љупко,мајчин-
ство,мајстор,мале,меца,мирођија,
наивно,немоћно,несташан,невини,
незрели, нежни, нижи ниво, ноћ,
нос,носић,одељак,парализа,пара-
метар,пас,педијатар,песак,песник,
писац,план,пластичнеиграчке,по-
крет,порнић,поступак,позориште,
право, преварант, присан, призвук,
прстићи, разум, рингишпил, руко-
пис,сат,сестра,ситан,слатки,слат-
ко, сликовница, смејати се, смем,
смер, срећа, старатељ, став, страх,
шампон,шарено,школа,топли,ум,
узраст,васпитач,весело,возић,врт,
вртићи, за одрасле, загрљај, завод,
жагор1;
800(165,414,181)+180+11+108

динар
новац 159; марка 54; пара 42; паре
41;валута37;евро20;метал16;два
14; долар, конвертибилан, сирома-
штво 12; беда 11; богатство, један,
мало9;куповина,вредност8;ништа,
Србија7;безвредност,хлеб,инфла-
ција, мали 6; банка, конвертибил-
ност,немаштина,новчаница,новча-
ник,новчић,плата5;безвредан,без-
вредно,девалвација,кованица,моћ,
нови,продавница,рад,срећа4;бес-
парица,Динкић,Југославија,Кувајт,
лова,монета,немам,папир,просјак,
сића,сигурност,ситно,скупо,стаби-

лан,штедња 3; Цигани, финансије,
конвертибилни,лоше,марке,метал-
нановчаница,метални,нестабилан,
округло,подинар,погача,потреба,
пропаст, сиротиња, слабо, сто, вре-
дан, зарада, живот 2; (не)вредност,
Аврамовић,бео,бездинара,безвезе,
безвредности,безбедност,безначај-
ност,бомба,цена,Циган,четвртаст,
диња,дивокоза,ДМ,дукат,двадина-
ра,џеп,економски,форинта,гвожђе,
имућан,ирачки,историја, једанди-
нар, кеш,Кир Јања, конвертибилна
јединица, кредит, криза, круг, крут,
купитинешто,курс,кусур,лаж,лу-
трија,малавредност,мана,манима-
ни, метак, метални динар, метални
новац, милијарда, Млађан Динкић,
много, могућност, мраз, нац. валу-
та,националнамонета,национална
валута, нада, насушни, наш, наше,
невреди,нема,немага,немампара,
неопходан,неопходност,неперспек-
тиван,несрећа,нестабилност,нешто
старо,невредан,ништавило,ништи-
ца,новацкаоблаго,новчанаједини-
ца,одржавањеуживоту,округао,оп-
станак,пад,палача,панталоне,паре
паре, петопарац, пијаца, похлепа,
понос, последњи, празан новчаник,
промена,пут,симбол,ситан,ситни-
на, ситниш, слаба валута, сребро,
средствоплаћања,стодинара,стра-
ва, свемогући, шкртост, штедети,
шворц, традиција, трговина, валут,
важан,вреди,захлеб,злато,звецка-
ње,звекет,жеља,жиро,жвака1;
800(173,484,136)+183+25+110

динара
новац57;сто45;немам39;пара31;
много29;10028;мало25;паре18;
нема 17; 1000 16; евра,милион 14;

дечји динара
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имати, немати, пуно 12; богатство,
колико,никаддоста11;цена10;хи-
љаду8;без,долара,два7;коштати,
куповина,ништа6;10,банка,имам,
купити,неколико,новчаник,плани-
на,плата5;2,довољно,еври,евро,
инфлација,марака,новца,пет4;без-
вредно, доста, износ, моћ, новчић,
платити, рачун 3; 0, 1000000, дати,
десет,Динкић,долар,двадесет,гво-
здењак, хиљаде, има много, каса,
квиз, метал, метални новац, нула,
педесет,плаћати,похлепа,потреба,
потрошити,просјак,сића,скупоћа,
стотину,свота,валута,венац,више,
зарадити,живот2;?,1милион,10000,
100000, 100000000, 1000000000,
10000000000, 1000000000000000,
10x10 (количина), 20, 200, 2000,
3000000, 60, Београд, бесконачно,
без динара, Бодирога, богат, чизме,
чувати,дајдва,давати,девалвација,
девалвира,динара,добитак,добити,
долари, досада, два динара друже,
два друже, глава, гомила, губљење,
гвожђе,хлеб,хлеба,има,имадовољ-
но,имају,имала,имућан,исплата,ја
немам,једног,калкулација,катастро-
фа,кошта,кованица,кованице,купи-
ти..., купујем,Кувајт,лотодобитак,
мањак, материјална ствар, матери-
јално,материјалностање,материјал-
ност,милијарда,милијарду,милиона,
мистерија,многомало,мноогоо,мо-
рање,нагласак,недам,неимати,не
волимих,невреде,невреди,небит-
ност,недостатак,недовољно,немах,
немају, немамо, немао, немаштина,
нестабилност,ни,нипребијеног,ни-
кадмного,никаднапретек,никако
нема,нисамимала,новаца,новчани-
ца,новине,нужност,опадање,панта-
лоне,папир,папирниновац,папуче,
пар, пет милиона, пијаца, плаћање,

планине,победе,понекад,потребно,
правац, прегршт, прљав, прљавост,
прљавштина, пропало, пукао, пун
џак,пут,самплатио,сарма,сиротиња,
скупо,сома,станарина,стара,страна,
свемањеима,штедња,штос,транзи-
ција,тражим,требами,требапуно,тр-
говина,трошак,уџепунемамо,усло-
ви, увек мало, власт, вредан, вредна
Наташа,вредност,вредности1;
800(165,414,181)+218+49+139

длан
рука152;судбина106;шака68;ли-
нија39;гатање29;Циганка,линије
24;линијаживота23;прсти,живот
18;прст17;гатара15;зној14;паре
9; врачара 8; новац 7; будућност 6;
гледати,пророк,руке,вода5;исти-
на, помоћ, пријатељство 4; чисто,
мокар,нежност,руковање,срце,сре-
ћа, свет, враџбине, знојење 3; бео,
Цигани,црта,дан,гледање,гледање
у длан, хиромантија, кап, кап воде,
нежан,нокти,одлан,отворен,отво-
реност, пријатељ, прорицање, про-
рочица,пророчице,пут,шамар,тап-
шати 2; алергија, аплауз, бекхенд,
бели, боје коже, будућост, Циган,
Циганин,цртице,чешкање,чист,чи-
тање, читати, даривање, дати руку,
давати, дете, дирљивост, добитак,
доброчинитељ,доброта,додир,Дра-
гана,другарство,држати,дугачак,га-
тања,гатаре,глатко,гледам,гледање
усудбину,хладно,искреност,испруже-
но, издеротина, јастук, као вода на,
капљица, карта, карте, клеп, кожа,
кугла,лакат,леви,лице,линијаљу-
бави, линије длана, линијеживота,
љубав,магија,мајка,мајмун,мама,
меко, мокро, на руци, немоћ, нер-
воза, очигледно, одбојка, огледало,

динара длан
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огреботина, осетљивост, ознојити
се,Париз,песница,план,плитак,по-
длактица,помада,пора,позориште,
пријатност, примање, пророштво,
просити, просјак, прста, путеви,
путоказ, рад, радност, раван, рука-
ти човек, руковати, руку, сад, спас,
сув, сврбети, шара, табан, Татара,
топао,топлина,ударац,ватра,вели-
кодушан, визија, влажан, влажност,
врачање,врачати,врућ,забава,зани-
мљив,знојав,знојитисе1;
800(164,442,44)+163+13+109

добар
лош 229; човек 149; ђак 31; друг
30;фин24;пријатељ18;зао17;бо-
љи 16; дан 15; ученик 13; поштен,
студент 10; пас 8; дечко, хлеб, ја,
наиван, пријатан 6; глуп, леп, пле-
менит 5; Бог, искрен, коњ, одличан
4;дечак,дете,драг,хуман,љубазан,
сан,супер,ваљан3;добрица,филм,
фини,лоше,мама,мио,момак,музи-
ка,нијелош,особа,особина,паме-
тан,посао,позитиван, срце,школа,
укус, вредан, врлина, знак, живот
2;анђео,бака,благчовек,боги,бра-
он,брат,брижан,будала,дабар,да-
режљив,дебео,дивно,добарчовек,
добар дан, добра, добро васпитан,
доброта, друга, душа, етичан, гро-
зан,исто,каохлеб,карактернаосо-
бина, кишобран, књига, краставац,
куче,култура,лаж,лепопонашање,
лепосепонаша,лошученик,мајка,
медвед,мило,миран,мојдруг,најбо-
љи, неискварен, несвакидашње, не-
жан, образован, ок, округло, осећај,
отац, пажљив, политика, послушан,
потез, праведан, пријатељство, при-
меран, природа, приступачан, про-
фесор,простодушан,рад,радан,рет-

кост,ролетна,савршенство,секс,се-
стра, симпатичан, син, сиромах, со-
цијално,солидан,спортиста,Србин,
шећер, тата и мама, тужан, у реду,
умиљат,успех,успешан,васпитање,
ведар,веран,здравље,златан1;
800(173,484,136)+138+19+84

добићу
поклон143;новац52;паре32;оце-
ну 19; дете 17; бебу 14; 10, нешто
13;пет11;десет,десетку,нада,на-
граду,срећа10;кеца,менструација,
оцена9;даћу8;кола,све7;батине,
брата, имаћу, на лутрији, нећу, ни-
шта, петицу, радост 6; 5, играчку,
мецу5;ауто,чоколаду,добитак,до-
бруоцену,један,очекивање,преми-
ју,стипендију4;ципеле,грип,хоћу,
изгубићу, лепо, лутрија,љубав,ма-
ло, награда, писмо, плату, поклоне,
посао, сина3; бинго, болест, добра
оцена,имам,имати,изненађење,јак-
ну,књигу,куче,лаж,мачку,надање,
не знам, нервни слом, нешто лепо,
ногу, очекујем, оно, пара, парфем,
победа,проширеневене,сестру,срч-
ку,срећу,сутра,УСПЕХ,ваљда,вре-
ме,знам2;9,AIDS,акотражим,ам-
бис,артритис,аутомобил,бату,беба,
бицикл,бићу,бићупочаствован,би-
ље,бројеви,циклус,цвеће,цвет,че-
каћу,честитку,чир,чизме,даћеми,
дар, дароваће ми, десет из српског
језика,десетка,диплому,добитине-
што, добро је, додатак, дом, доста,
довољно,џемпер,енергију,га,главо-
бољу, година, хонду, хвала, индекс,
инфаркт, Ивана, изгубити, између,
јабука, још, карте за Хаваје, казну,
кеш, кладионица, клађење, књига,
кога, колико дајем, корпу, козмети-
ка,кредит,куцу,купићу,ланац,лото,

длан добићу
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лоз,м.,маминпоклон,мање,машна,
медвед, менструацију, мензес, мен-
зис, месечни циклус, милион евра,
милионер,минимално,мислиш,мно-
го,монструма,накладионици,напо-
клон,натомболи,назаслугу,надам
се,надања,напад,нећудобити,неиз-
весност, немам, неочекивано, непо-
знато,ноћу,новујакну,њега,оцене,
одбићу, олакшање, оно што заслу-
жујем,оноштожелим,откуд знам,
пакет,пакетић,патика,пажњу,пети-
ца,пиво,поклони,пољубац,порука,
поруку,потпис, пожелећу,премало,
примање, пуно, рачунар, рак, реч,
репа,роба,рођендан,ружа,ружу,са-
ћу,самомало,секс,сестричину,си-
гурно, сигурност, слаткиш, срећна,
стан,стићиће,сто,створићу,створи-
ти, сумњај, супер, свашта, све што
пожелим, шанса, шансу, шаргаре-
па,шест,шестица,шестицу,шипак,
шта?,штожелим,те,тебе,телефон,
улогу,ускоро,вера,веш,вожњу,зада-
так, занимљиво, зарадићу, заслуга,
заслужену, згодитак, звезда, жеља,
живот,жуто,жваку1;
800(165,414,181)+249+24+166

добродушан
добар 148; човек 67; добрица, наи-
ван18;племенит16;драг,пријатељ
15; мио 14; фин, прост, великоду-
шан13; глуп12;доброћудан, ја11;
добронамеран 9; дарежљив, добро-
та, срце 8; леп, зао 6; деда, диван,
миран5;бака,будала,добарчовек,
друг,луд,поштен,пријатан,весео4;
благ,чика,душа,пас,пажљив,про-
стодушан,реткост,срдачан,срећан,
старац,велики3;бело,дебео,дека,
дете,добрадуша,Душан,хлеб,ху-
ман,кретен,лаковеран,лош,мајка,

мек,милосрдан,наивност,ок,разу-
ман,редак,родитељ,слободан,тата,
велико срце, веран, жена, живот 2;
Ана,бардо,благодаран,блесав,Бог,
Бојан,Боске,брат,цар,црква,чича,
чичица,чикаДушко,чист,чистина,
чистота,чобан,чова,човечан,човек
добредуше,ћуремоје,даире,далек,
Дарко, даровит, дати, давати, дебе-
љуца, дебил, дечак, декица, добар
Душан,добарк’одуша,добарприја-
тељ,добра,добраособина,добриДу-
шан,ДобрицаЋосић,добро,добро-
дашан,дух,духован,Дуња,душаод
човека,Ђани,Ђинђић,енергија,фи-
ни,Горан,гост,хаљина,ијао...,има
добру душу, искоришћен, искрен,
исправан, ја сам, како, како да не,
ко,курва,Лаза,лебодчовека,лепо-
та,лутка,љубак,Маја,мали?,мало,
малојетаквих,мама,меда,Милана,
Мирко,миш,мој,мојамама,награбус,
награда, наивно, најбољи, нараван,
народ,неверујем,незначинаиван,
ненамеран, несебичан, несхваћен,
нежан,оцена,опасан,осмех,осмех-
нут,пасиздобрекуће,пичка,пита-
ње,питом,пламенит,плаво,племе-
нитост,поба,поклон,помоћ,понеко,
поп, породица, потребан, праведан,
прави, прави пријатељ, предусре-
тљив,пријатељство,проф.,проф.ен-
глеског,професоризгеографије,про-
пао, пун, пуначко, Раде, рај, рђав,
ретко, рика, рука, Садам, сендвич,
симпатичан, ситничар, сјајан, Сла-
вица,смеран,Стевица,сто,супер,су-
зе,широкогрудан,теча,тешконаћи,
толеранција, топлота, тумор, уман,
успех,увекбићу,ведар,велик,вели-
кодушни,владар,волина,вољен,вре-
дан,зло,злоћудан,знам1;
800(221,406,56)+221+87+154

добићу добродушан
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доктор
болест81;бело72;наука70;лекар
54;болница33;лек,здравље26;бе-
лимантил21;медицина,помоћ19;
мантил14;бол12;лечење,страх8;
научник 7; човек, хуманост, лечи,
слушалице,Живаго 6; науке, орди-
нација, пацијент, паметан, сестра,
спас,специјалиста,стетоскоп,титу-
ла,зубар5;болесник,хирург4;ам-
буланта,инјекција,ја,мито,образо-
вање,поверење,преглед,професор,
спасилац, стручњак, знање3;бели-
на, бело одело, било, цар, доброта,
докторка, др, друг, Дулитл, лечити,
лекови, лош, магистар, медицине,
навика,Нушић,образован,очни,од-
говорност,памет,школа,ветеринар,
вредан,занимање2;академик,бела
боја,бео,беомантил,блесав,Богко-
јихода,болети,Браца,бубрег,будућ-
ност, Булгаков, циљ, чекање, чика,
чист,чисто,чистоћа,девојка,дипло-
ма,добар,доцент,доктор,доживљај,
дрпаметан,др.,дре,Ђоле,елита,Ет-
кер,факултет,физијатар,гадно,гине-
колог,грозно,хемија,херој,хумано,
игла,институција,интелект,интели-
генција, исцелитељ, исцелитељ те-
ла,излечитељ,Кац,кардиолог,клом-
пе, колено, корупција, лаж, лаже,
лепи, лопов, ловатор, луд, луднице,
људскиаутомеханичар,мама,меди-
цинскасестра,Менгеле,млади,мој
бившидечко,моји родитељи,може
дапогреши,мрко,мука,наочаре,на-
очари,наоко,нарцис,неморабити
лекар,нелагодност,неопходан,непо-
верење,непријатност,нож,образова-
ност,одговорнаособа,око,операција,
оправдање, опште праксе, ортопед,
ослонац,паметанчовек,паре,педан-
тан,педијатар,Пера,певање,племе-

нитост, помагати, понос, поштење,
поштовање, потреба, пожртвовани,
права, право, преданост, прегледа,
превара,преварант,професија,пси-
холог, рокенрол, секови, сестраме-
дицинска,сигурност,скалпел,смрт,
Стева, стоматолог, Суботић, Субу
Маринел,шустер,швалер,теча,уби-
ство,ученчовек,учење,углед,ули-
чар,ума,униформа,установа,уши,
уваженост, важно, великодушност,
виски,високозвање,ВМА,водоин-
сталатер, врач, врхунац, Вулин, за
тело, здравије, зуб, зуби, зубобоља,
звање,живот,жртва1;
800(173,484,136)+212+16+145

доле
горе 358; испод 65; подрум, земља
24; под 18; пад 15; рупа 13; ниско,
приземље12;пакао11;дно8;степе-
нице,влада7;бунар,ниже6;долина,
дубина,лифт,низбрдо,подземље5;
ЦрнаГора,доле,надну,провалија4;
ад,хад,југ,Косово,кућа,лево,лоше,
место,мрак,неуспех,падати,понор,
пораз,река,тамо3;депресија,губи-
так, хладно, комшије, море, небо,
Ниш,низ,ноге,пасти,поглед,Слоба,
степениште,висина,власт,зграда2;
академија,асфалт,башта,безакоње,
Билећа,ципеле,да,динар,дискоте-
ка,дом,доњерубље,друштво,дво-
риште,Ђоле,главу,хол,игоре,ићи,
испод нечега, испод стола, испод
струка,кафеКампус,казна,лаж,ле-
по,литица,локација,локал,лопта,ма-
фија,мало,ManchesterUnited,мрачно,
мртвило,накрају,наподу,недостатак,
негде,нешто,низија,низина,нижи,па-
дање,пар,подруми,погледодозго,по-
гледати,прашина,прашума,пре,пр-
љавштина, пропадати, пропаст, пут,

доктор доле
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рука,са,Сава,село,слаб,смер,смрт,
спрат,спуштање,стан,степеник,сто-
пала,стопало,стрелица,школа,шума,
табани,тама,трава,Требиње,тунел,
у Србији, убијање, ужас, уживање,
ваздух,ведро,веш1;
800(164,442,44)+137+14+82

дом
кућа 257; топлина 103; породица
43;сигурност32;сиви20;топло,то-
плота19;срећа,завешање10;деца,
љубав,мир,слатки,студентски8;ро-
дитељи,топао7;огњиште,студент,
топли 6; мој, старачки, уточиште,
зграда5;здравља4;димњак,култу-
ре, мајка, руски, вешање, здравље
3;home,кров,култура,мамаитата,
младости, напуштена деца, огањ,
пећ, поправни, праг, радост, слога,
соба,стараца,старци,студенти,сва-
ђа, ученика, установа, утеха, ватра,
вруће,заученике,заштита,живот2;
А, бедан, безбрижност, близу, брат,
чисто,деда,детињство,дивно,доми-
не,домобран,доњи,дрвоитопло,-е
слаткидоме,филм,гајба,гнездо,гор-
њи, град, грејпфрут, хармонија, је
топломесто,К.П.,камин,колиба,ко-
моција,крњи,крупно,куче,кући,ку-
хиња,кутак,леп,лепота,луд,мачка,
мајка отац, место, местоживљења,
миран,мисаонаименица,мојакућа,
мртви,недостатаксреће,немам,не-
срећа,незбринутадеца,одмор,одмо-
ритисе,омладина,омладине,омла-
дински, опуштеност, племенитост,
помоћ, постеља, празан, празно,
пријатељства, пријатно, пријатност,
природа,приврженост,прљаво,Ра-
ковица, решетке, рупа, Руски дом,
сијалица,синдиката,сив,сива,сиви
дом,склад,склониште,слаткидоме,

слатко,слобода,слом,смарање,Сом-
бор, спаваћа соба, срећу, старатељ,
старост, студентски дом, студењак,
стварност, све на свету, светиња,
школа, таштина, Тихи Дон, Том и
Џери,ученици,улица,усташе,ужас,
велики, вила, војник, Воша, врата,
задецу,занезбринуте,занезбрину-
ту децу, за слепе, за стара лица, за
старце, забит, затвор, затвореност,
Земун,Зрењанин1;
800(221,406,56)+169+9+114

дратисе
викати307;нервоза,урлати24;бес
18;грло16;бука,вриштати14;гла-
сно, свађа, вика 10; глас 8; љутња,
уста7;ћутати6;бол,галамити,ма-
ма,врисак5;дете,дератисе,хисте-
рија,јако,певати,професор4;бесан,
галама, гласне жице, хистерисати,
ја,нанеког,некултура,нервиратисе,
страх,тућисе3;болигрло,чешати,
изнервирати се, комшија, кожа, љут,
љутитисе,нанекога,некултурно,не-
пријатност,непристојност,нерви,се-
стра,снага,свиња,тренер,туча,уши,
утакмица, викање, вриска, жиле 2;
аутобус, батине, беба, беспотребно,
битиљут,битинервозан,битисме-
шан,бојатисе,Босанац,брдо,буда-
ла,бунт,цепатисе,црвен,црвенети,
данашњица, деца, демонстрације,
дерњава,дивљак,доћи,довикивати,
драмити, дрека, душо, фрустраци-
ја, гласан, глава, главобоља, глупо,
гнев, горд, грдити, грохот, грозно,
ГСП, губити глас, губитиконтролу,
губитиживце,губљењеживаца,гу-
жва,хеј,хистерија,хистеричан,хи-
стеричност, ходник, иритирати, ис-
пољавање, испразнити се, истицати
се,изсвеггласа,изгубитиконтролу,

доле драти се
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изнервиран, иживљавати, јачина,
јарац живодарац, катарза, кева, ко-
марац, концерт, крешталица, крик,
кров, лоше, луд, лудачка кошуља,
лудак,лудовати,љуштитисе,Маја,
мајка,мојадругарица,мојеомиље-
но,мрак,мрзети,мрзетито,мржња,
набрата,начас,намене,насавглас,
насве,нашалтеру,натату,наљути-
ти,напад,напињатисе,напорно,на-
прегнутост,не,немоћисесавлада-
ти,неартикулисано,нећу,немир,не-
моћ, необузданост, неподношљиво,
неправилност,неразумевање,нерви-
рање,нервозан,нервозе,неслога,не-
задовољан, ништа, нормално, нож,
очај,одбрана,одеран,одерати,одје-
кивати, оглувети, опасност, опера,
орити,ослободитисе,отворенауста,
овамо,овца,парк,пастазазубе,пе-
нити, певање народњака, пиштаљ-
ка,плач,плакати,покући,под,поку-
шавање, породица, посек, потреба,
потребно, повишен тон, професор
руског, промукао глас, промуклост,
простачитисе,псовати,псовка,рас-
падање, расправа, ратовање, разја-
реност, размажен, рефлекс, ружно,
самомирно, сећи сеножем, седло,
село,скичати,скидатикожусасебе,
смарање,смејати,сметати,Сомбор,
спорт,стадион,стално,свраб,тата,
тетка, теткица, толико, убеђивање,
ученици, ударати, унутрашње, уз-
будити се, узвичници, ужас, ваоуе,
варатисе,варјача,варварски, зави-
јати,зинути,знојитисе, зуби,звук,
живци,животиња1;
800(164,442,44)+241+24+185

држава
Србија 72; земља 54; Југославија
47; народ 33; град 21; граница, за-

једница 20; нација 18; границе 13;
председник 12; домовина, републи-
ка, велика 11; институција, наша,
пропала,распад10;политика9;пра-
во,закон8;дом,мала,власт7;Дан-
ска, Италија, Платон, сигурност 6;
глупост,јединство,пропаст,терито-
рија, застава 5; демократија, моја,
самосталност,савез,систем4;цели-
на,Европа,географскакарта,главни
град,Грчка,карта,место,национал-
ност, проблем, рат, слаба, страна,
то сам ја, уређење, Устав, велико,
живот 3; апарат, апстрактно, црква,
континент, лоша, људи, Мађарска,
монархија,независност,ништа,одво-
јеност, ограниченост, организација,
отаџбина, покрајина, порез, скуп-
штина, свет, установа, Војводина,
врх,затвор2;Африка,ала,Аристо-
тел, Атина, Аустрија, аутономија,
без граница, без уређења, без везе,
бивша,болест,буџет,царина,цепа-
ње, country, чиновнички апарат, де-
мократска,држати,држављанин,др-
жавни, државност, Душан, Египат,
федерација, Француска, функција,
геогр. карта, географија, географ-
ски, глад, грб,хијерархија,илузија,
имаихпуно,имагија,иностранство,
исток,избори,извор,ја,јадан,једна-
кост, Југа, Југослав., камен, кавез,
келераба, Кипар, Колумбо, корен,
Коштуница,краљевина,круна,кути-
ја, лаж,легло свега, лопов, лопови,
лопта,лудница-(yu),местонасвету,
мир,мојаземља,моје,нациологија,
народи,народност,нашамала,наше,
непостоји,недођија,нема,нема је,
Немачка,немање,непоштено,непри-
јатељи, неслобода, нестабилна, не-
сугласице,нештонесигурно,нешто
штокоднаснепостоји,невоље,није
земља,новадржава,одумире,огањ,

драти се држава
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духовност

ограничавање, ограничено, ограни-
чење, окови, оквир, печат, планета,
поље, права, правда, празно, пре-
бивалиште, предмет, превазиђено,
припадност,проблемјединства,про-
пада,пространство,рањена,расцеп-
кана, раздвајање, разочарање, река,
РепубликаСрпска,родбина,Русија,
САД,савет,савршена,сераспада,се-
ло,СФРЈ,сила,сиромашна,сирома-
штво,скупљуди,слобода,Словени,
словод,смрди,Сократ,СрбијаиЦ.
Гора,СрбијаиЦГ,СрбијаиЦрнаГо-
ра,СРЈ,српскадржава,стабилност,
стандард,становништво,сукоб,суко-
би,суверена,сувереност,свака,Ше-
шељ,штајето,Швајцарска,тотали-
тарна, творевина, ураспаду, уокви-
рено,уређеност,уставност,утопија,
војска,YU,заблуда,заједницаљуди,
заједничка, затворено, земља наро-
да,зезнутакомпликација,журка1;
800(173,484,136)+236+47+160

дрога
смрт309;не,шприц31;наркоман23;
бело,пропаст16;зло12;зависност
11; болест, игла 10; прах, завист 9;
трава 8; сида, живот 6; марихуана,
никад, порок 5; алкохол, Бодирога,
хероин,јесмрт,кокаин,ЛСД,нарко-
тик,несрећа,ужас4;доп,еуфорија,
је смрт бавите се спортом, лек, лу-
дост, насиље, опасност, секс, вутра
3;беда,белипрах,глупост,излазак,
лоша, млади, младост, наркомани,
отров, спорт,школа, трип, убиство,
уживање 2; ...овај, 69, афродизијак,
Албанија,алкохолиsex,амбис,ба-
витесеспортом,базен,бекство,бек-
ствоодреалности,бела,белозло,бес,
безнађе,биљка,боје,цигарете,ЦК,цр-
кавица,црнило,црно,црвено, цвеће,

деца,дечак,добраствар,друг,дуга
животнапатња,екстази,евосадћу,
фолирање,фрка,фуј,гадљивост,га-
ђење,глуп,глупостљудска,грешка,
халуцинације, хара, хашиш, хм!,
и постмодернизам, игла и шприц,
иглаж,Играјзаживот,дрогане,исти-
на,избор,једанугао,jetset,каменна
срцу,канџа,корисно,крек,крека,ла-
ка, лака-тешка, лекови, лудило, ма-
турскирад,мода,Морисон,мржња,
н,на,најгоренасвету!,наркоманија,
навика,нехвала,неникако,некахва-
ла,нештолоше,нештонајгоре, не-
задовољство, незамисливо, никако,
ништа, новац, Нови Београд, очи,
оконас,oldtime,опијат,опијум,осо-
ба,патња,пчела,полтрон,понекад,
Порторож,прахбели,превише,про-
клетство,провод,rockмузика,смо-
га,саксија,самобело,сан,секта,се-
стра,sexБодирога,sexдрогаБодиро-
га,сивило,слабост,смрт-смрт,спас
исмрт,срећа,срећан,стањенебри-
ге, стоп, страхота, Страле, страст,
супер, супер брате, шта, шумарак,
таблете,techno,техномузика,тренд
данашњице,трт,туга,убогост,ули-
ца, уништење, уништити, велики
минус, вена, Владимир, време, вр-
ста,WC,забрана,забрањена,зашто,
зависник, здравље, зграда, жалост,
жеља1;
800(221,406,56)+192+45+142

духовност
црква166;смех45;просвећеност31;
вера25;Бог19;дух,лепота,поп16;ре-
лигија15;свештеник13;узвишеност
11;мир,занимљивост10;култура,му-
зика9;душа,хумор,манастир,шала8;
богатство,особина7;доброта6;про-
духовљеност 5; испуњеност, памет,

држава
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племенитост, секта, уметност, вр-
лина, забава 4; духови, духовитост,
интелигенција, Каспер, лепо, обра-
зованост, позориште, православље,
смешан,срећа,Св.Сава,СветиСа-
ва,световност,веселост3;бело,бит-
на,центар,чистоћа,човек,глупост,
интересантно, испуњење, мисао,
мудрост, народ, образовање, очи,
патријарх, побожност, празноверје,
просветитељство, смешно, смире-
ност, смисао, снага, Српска црква,
светост, унутрашњост, успех, веро-
наука,веровање,вредност,знање2;
(не)достижна,БодирогаПетар,Бого-
словија,брат,будешдухован,циник,
црни,црно,честитост,чистота,чита-
ти,Чкаља,човека,Д.Д.,ДалајЛама,
далеко,дар,даровитост,детињарија,
дигресија, дивим се, дивно, добро,
добродушност,друштво,дубина,ду-
хован,Душан,емотивност,енергија,
филозофија, глупавост, гробље, ха
ха,хахаха,Хиландар,хор,храбри-
ти, икона, искреност, искуство, ис-
правност, истина, исток, историја,
ја,Јанко,Јоца,карактерност,књига,
књиге, крст, лаж, лебдење, љубав,
љупкост, манастири, манијаци, ма-
шта, медитација, мерило, милина,
Мира, мирноћа, мистика, Младен,
мојбрат,мојдруг,монах,монаштво,
море, мутавост, музичко, на нивоу,
нада, надахнутост, надареност, нај-
виша вредност, народност, наука,
Небојша, нељудскост, нестварност,
нешто више, Никола, обдареност,
очекивање,опера,патријархПавле,
Павле,песма,песништво,плаво,по-
зитивна,позитивнидео,позитивно,
права ствар, присебност, приврже-
ност, прочишћење, продуховљен,
продуховљено, прост, просветље-
ност, просветљење, психа, ретко,

реткост, рука, сахрана, самоконтро-
ла,Сава,склад,слика,служба,сме-
јање, смерност, смијех, South Park,
спокој, срање, стање, страва, супер
ствар,свећа,свест,свестраност,све-
штенство, светлост, шарм, ширина,
теологија, Тоза, учтивост, унутар,
унутрашња срећа, унутрашњимир,
унутрашњи спокој, уздигнутост,
узвишење,ваздух,вечниживот,ве-
дрост, великодушан, весело, весео,
вицеви, виши стадијумума, волим,
врхунац,Вујке,заџабе,забаван,за-
бавност,заглупљивање,застрањива-
ње,звезда,живот1;
800(221,406,56)+231+46+158

душеван
болесник 131; добар 77; човек 71;
болестан40;мир38;болест37;осе-
ћајан26;бол21;болница16;душа
13;поп10;осетљив9;дух,лудница,
смирен8;миран7;духован6;бри-
жан,луд,срдачан5;благ,богат,до-
брота,монах,осећај,срце4;црква,
фин, искрен, мио, нежан, оболео,
племенит, побожан, психички, спо-
којан,срећан,свештеник,великоду-
шан 3; болећив, чист, доброћудан,
добродушан, драг, дубок, Душан,
храна,хуман,испуњен,леп,недуше-
ван, осећајност, патња, поремећај,
поремећен, пријатан, продуховљен,
психијатрија, саосећајан, спиритуа-
лан,срчан,свет,топао,велики,вер-
ник,живот2;Астек,блесав,близак,
Бог, болешљив, боли, бора, божан-
ствен,будиста,читање,човечан,да-
ровит,диван,добарчовек,добрица,
добро,добронамеран,досадан,дру-
штво,дубина,дубински,духуизађи,
душебрижан,душеван,душевнабол-
ница,душевност,душник,емотиван,

духовност душеван
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емотивна, груди,Хиландар,храбар,
Ирена,истинит,јак,једноставан,ка-
луђер,карактеран,Котор,крст,лак,
ЛазаЛазаревић, лепота, лоше,мек,
момак,мршав,мудар,начитан,наив-
чина,напрасит,немир,немондијали-
зован,Неша,обавезан,обдарен,од-
лучан,одмор,окрутан,осетљивост,
особа,особит,паметан,песник,пи-
том,плачљив,поштење,позитиван,
православни,простодушан,просве-
тљен, психа, психопата, психоза,
пун, пуна плућа, пут, растрој, раз-
говор, разуман, разумевање, редак,
религија,религиозан,реткост,роди-
тељи, сажаљив, секирација, старац,
страх, светован, широк, тата, теле-
сан,тип,тусам,уман,уметник,ум-
но болестан, унутра, упоран, узви-
шен,веран,здрав1;
800(164,442,44)+170+38+104

ђубре
смеће 106; канта 88; контејнер 78;
смрад76;отпад,прљавштина45;пр-
љаво30;једно23;отпаци15;депо-
нија10;кеса9;смрди7;човек,лош
човек 6; ђубретари, олош, отпадак,
политика5;маторо,непријатанми-
рис,свуда,шљам4;Цигани,депони-
је, фуј, гомила, канте, корпа, лоше,
мало,покварено,сметлиште,улица,
вештачко3;бацио,бацити,црнаке-
са,гад,Хрвати,камион,непотребно,
њива, он, поквареност, рециклажа,
ружно, у канти, ужас, загађење 2;
ауто,бацати,бачено,бактерије,бело-
светско,Београд,београдскеулице,
безобразно,блато,болест,БораЧор-
ба,БраниславЛекић,буђ,цимерке,
црно, чисто, чистоћа, чишћење, де-
по, дрскост, џак, ђубравник, ђубре-
тар, ђубриште, ђубриво, екологија,

фаун,гадост,гомиле,говно,град,ха-
ос,храна,Хрват,хрватско,идиот,ја-
ди,јеукорпи,Јевреј,кантезађуб.,
канту,кесазађубре,кесе,кич,кому-
налци,комунистичко,корист,корпа
заотпатке,кошта,крш,купус,лаж,
лажљивац, Лејкерси, лопов, лосос,
људи,метла,многогаима,мојград,
напољу,наранџаста,наранџасто,не-
чистоћа, неизбежност, неки људи,
некултура, немар, непажња, непо-
трепштина, неред, нешто прљаво,
неуредно, неуредност, неуређеност,
од човека, околина, особа, остаци,
оваанкета,песма,пијаца,пластика,
плод,поулици,покварен,покварен
човек, прљано, прљав, прљавост,
проблем,рад,ракета,разнолико,ру-
ке, ружноћа, сиротиња, Слободан
Милошевић, смећера, смеђе, смог,
смрдети,смрдиш,среће,среда,ста-
ја, стајско, старо, стока, сувишно,
свако,све,свеоковас,свеће,тосмо
ми,траса,уБеограду,улицеБеогра-
да,велико,вишак,забацање,загађе-
ност, запад, завист, Зелени венац,
земља,земљанашапланета,злато,
зликовци,живот1;
800(173,484,136)+179+24+130

Европа
континент116;свет62;унија41;Ази-
ја22;далеко,заједница17;путовање
16;карта,будућност15;EU14;запад
13;култура12;евро11;ми10;циви-
лизација, Југославија 8; Италија,
пут,Србија,стара,зелено7;Балкан,
ЕвропскаУнија,Немачка6;Францу-
ска,путовања,УН5;Америка,исто-
рија, земља 4; даљина, географија,
излаз,картаЕвропе,лепота,нада,на-
предак,недостижно,Париз,савреме-
ност,старост,уједињење3;Београд,

душеван Европа
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бизнис, центар, циљ, чизма, данас,
део, део света, домовина, државе,
географска карта, ја, мала, место,
мит, модерно, море, никад, ништа,
новац, полуострво, пространство,
прошлост, прозор, Радост Европе,
рупа, САД, сан, средња, стандард,
старисвет,старо,ширина,традици-
ја, величина, велика,жеља 2; 2010,
Алпи, Аустралија, бело, богатство,
централна, чудо, далека, далеко је,
деца, дечја, део Балкана, девојка,
дистанца, дивљина, добро лоше,
дом,ДОС, досадно, држава,Енгле-
ска,Еунет,Европа,ЕвропскаЗајед-
ница, европски народи, филм, где,
гомила глупости, градови, граница,
границе Европе, хомосексуалци, и
Југославија,ими,исвет,идемода-
ље, индустријализација, иностран-
ство, интеграција, интересантно,
Ирска, исток, италијанскачизма, ја
уњој,јеконтинент,јеширокпојам,
јединство,Југа,југоисточна,ка,кар-
та географ., киша, колевка, колевка
цивилизације, колевка народа, кон-
фузија, копно, кошарка, кожа, кра-
љица, кућа, култ, квалитет, лепо,
лига шампиона, Лондон, људи, М.
Лабус, мачка, мајка, мало, мало ли
је,малосутра,миуњој,мир,много
људи,моћ,моћност,мода,модерна,
могућност,могућности,мојциљ,мо-
рамосањом,може,нације,напред,
напредност,НАТО, наука, недости-
жна,нема,неморал,непотребна,не-
штобоље,нигде,никадми,никада,
нисмо још, Норвешка, оде, океан,
отићи и видети, овде, паре, пасош,
плакат, плаво, појам, покрет, Пољ-
ска,порекло,посао,Потемкиновасе-
ла,повезаност,пријатност,промене,
пропаст,пустиснови,радост,разми-
шљати,развијеност,развитак,развој,

садашњост, савремени свет, савр-
шенство, село, сирће, сједињеност,
-ска Унија, скијање, слика, слобод-
на,Словени,снови,спас,средиште,
СРЈ, старе вредности, стари, стари
конт.,стариконтинент,старина,сти-
жем,страх, стрепња, суседи, сутра,
свемогућа, светло, свијет, шарено,
ширине,Шпанија,Швајцарска,тра-
диција,тамодалеко,технологија,те-
риторија,тло,трулеж,тусмо,уњу,
уједињена, уједињене нације, урба-
ност, усавршавање, услови, успех,
В. Британија, велика нула, велико,
велико ништа, вештачка, визе, вла-
жна, XIX век, западна, затуцаност,
здај,земље,звезда,звезде1;
800(223,540,90)+264+29+185

екологија
природа101;биологија68;чистоћа
59;зелено47;чисто45;наука39;за-
штита31;дрво24;зеленило21;тра-
ва,здравље18;шума15;биљке14;
живот9;чистота,шуме,животнасре-
дина8;ђубре,лист,загађење6;очу-
вање,папир,заштитаживотнесреди-
не5;брига,чистина,смеће,средина,
ваздух,животиње4;биљка,чување,
еколог,предмет,социјална,вода,жи-
вотиња 3; цвеће, чист, чист ваздух,
досадно,GreenPeace,хигијена,љу-
бав,неуспех,очувањесредине,пла-
нета,потреба,свесност,заштитапри-
роде,заштитасредине,здравживот,
зелен,зеленатрава,зелени2;акци-
ја,АнаКрагујевић,бацањеђубрета
у канту, биоценоза, биологичарка,
будућност, цијанид, цивилност, цр-
но,цвет,четинари,четка,чистград,
чистаприрода,чистасредина,чиста
трава,чистоћаизеленило,чувај,чу-
вање природе, дисциплина, духа,

Европа екологија
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Едита, ефекат стаклене баште, ек.
катастрофа, еко, епистемологија,
фабрика, факултет, флора и фауна,
геометрија,глобус,глупост,година,
горани,Госпава, град, града, грана,
хипик,Игор,К.М.,како,канта,кан-
тазаотпатке,кестен,књига,лечење,
лоше,људи,мачка,Мачва,Мађари,
МартаТот,мрави,мучење,мука,на-
ционалнипарк,наукаоочувањужи-
вотнесредине,наукаосредини,нау-
каоживотнојсредини,небавимсе
тиме,непостоји,неразумем,нек’се
поштује,нема,Немачка,немар,нео-
пходна, несхваћеност, нешто лепо,
нештострано,нијеприсутно,около,
оптерећење,отпаци,ОУН,озон,па-
метно,папирнаулици,парк,парко-
ви,паук,пироманија,пластичнаке-
са, пластика, показивање, покушај,
пољана, помози Боже, популација,
породица, поштовање, потребна,
преоптерећеност,приче,професори-
ца, пропадање, пропаст, равнотежа,
разреднаизО.Ш.,разум,рецикли-
рање,река,ружа,салата,скупљање
папира,смор,спас,стакленабашта,
станица,страст,судмишљења,свет,
штититиоколину,уништен,условег-
зистенције, васпитање, загађеност,
загађивање, закржљала, запад, зар
топостоји?,заштитадоброг,зашти-
та околине, заштита земље, зашто,
здраво,зеленабоја,земља,Зора,жа-
ба,живетисавесно1;
800(221,406,56)+186+21+132

експеримент
хемија 104; лабораторија, оглед 60;
епрувета34;проба32;наука24;замор-
че 20; миш 17; опит 16; научник 14;
покушај12;физика11;истраживање,
пацов, жаба 8; биологија, заморчићи

5; досијеX, експлозија, вежба,жи-
вотиње4; белимиш, добар, клони-
рање, могућност, научни, неуспео,
проналазак, пропаст, провера, тест,
успео,вежбе3;анализа,бомба,бум,
чаша,ДНК,епрувете,хемијски,испи-
тивање,испробавање,изазов,кунић,
лаборат.,лош,лудинаучник,ми,ми-
шеви,неизвесност,новина,пацови,
поглед,страх,супер,услови,замор-
ци, занимљивост, зец, животиња 2;
Ајнштајн,алкохол,-алнеживотиње,
анемиза, анкета, апарати, атом, бе-
ло,безуспешно,боца,боце,бочице,
брзина, бућкање хемикалија, буум,
чудо,дим,догађај,досада,експери-
мент,Филаделфија,ген,х,хемичар,
хемијскевежбе,храброст,хрчак,ис-
пит,испробавати,истраживач,истра-
живати, изгорети, изум, извиђање,
изводим, Јаков и Буца, јавни, једи-
њења, језиво, кабинет, којот, колач,
корисно,лаб,лабораторијскевежбе,
лабораторијски миш, ликовни, љу-
бав,мајмун,мама,математика,меди-
цина,молекул,морж,мрмот,мућка-
ње,мутант,музика,на,нанама,на
жабама, Нада, надамном, надање,
Надежда, направа, напредак, науч.
експеримент,научнирад,научници,
научно истраживање, неред, нешто
несигурно,нештоново,неуспешан,
НиколаТесла,ново,нужан,обавеза,
очит,опасност,опип,откриће,откри-
вање,овцаДоли,пара,патња,подр-
шка,покусирати,поставка,практич-
ност,прецизност,претпоставка,про-
бати,проучавање,радозналост,сљу-
дима,саљудима,сазнање,Симпсон,
Слоба,социологија,спорт,Срби,ста-
кло, субјект, супстанца, сутра, ши-
шти,штабудебиће,тензија,Тесла,
тестиранахрана,трагање,тражење,
трик, убијање животиња, успех,

екологија експеримент
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успешан, успешност, утврђен, ужи-
вање, веза, вежбање, Винча, вода,
војни, вршити, заморац, заморчић,
знање,жабе1;
800(235,199,417)+192+124+132

експериментисати
хемија 79; лабораторија 55; оглед
37;пробати36;наука27; епрувета
22;миш18;животиње15;истражи-
вати, пацов14;нешто12;људима,
животиња 8; на људима, научник,
проба,радити6;мућкати,наживо-
тињама,ново,радозналост,саживо-
том, у лабораторији, заморче, зец,
живот 5; испробавати, опит, поку-
шај,рад,са,саљудима,жаба,живо-
тињама 4; експеримент, клон, кло-
нирање,коса,људи,огледи,пацови,
покушати, ризик, сљудима, са ко-
сом,саживотињама,школа,тест3;
анализирати,биохемија,биологија,
болест,човеком,епрувете,физиоло-
гија,хемијом,игра,игратисе,испи-
тивати,испробати,истраживање,из-
учавати,људе,мишеви,намајмуну,
научници, нечим, осећањима, пас,
проблем, проучавати, проверавати,
психологија,ризиковати,сачим,са
собом,сасвим,секс,стално,тести-
рати,тражити,ухемији,уљубави,
уживоту,животом2;!,19,балончи-
ћи,беба,белимиш,биолигија,бо-
ца, бојом, бокал, брчкати, брљати,
бућкати, бућкуриш, бум, бум-бум,
буричкати, циљ, чачкати, чашом,
често,чинити,да,девојке,динами-
том,дирати,добијатиистину,доса-
да,дрЏекил,дроге,егзибиција,ег-
зибиционизам, експерт, екстремно,
факултет,фарба,физика,физиолог,
формом,геније,глава,глисте,хеми-
ју,хемикалијама,храброст,храном,

хрчак,играти,invitro,invivo,истра-
живач, Ивана, изумети, изводити,
извољевати, ја, јебатибез куртона,
јелом,киселина,књига,кола,кори-
сно,косом,крв,кући,кунићи,кува-
ње, кувати, лаб, лабораторије, лек,
лековима,лоше,лудо,лудост,лупа,
лупати,лупом,љубавниживот,ма-
ца,мантил,машта,микроскоп,ми-
слити,миша,мозак,мудрост,мути-
ти,мување,на,начовеку,накрави,
накртицама,намишевима,нањи-
ма,нањој,напацовима,насеби,на
зецу, начин, научно, не знам, нека
експер.,некада,нештоново,оњи-
ма, оцена, одећа, одмах, огледати,
огледом,омладина,опити,оружјем,
откривати, овурупу, пацова, паме-
товати,паук,пиво,потелу,покуша-
вати,понашање,понекад,постићи,
потврђивати, пожар, пратити, пра-
вити,профит,производ,променљи-
вост,пронаћи,проналазити,прове-
рити, рачун, радити нешто ново,
радовати се, радознало, радознао,
рецепт,ризично,рокови,руке,сне-
чим, с тобом, сватром, садругим,
са генима, сахраном, саизгледом,
са мишем, са мишевима, са њим,
саодећом,саосећањима,сапацови-
ма,сашибицом,сатим,сатобом,са
здрављем,сажабом,сада,сам,сме-
лост,собом,срећом,ствари,супер,
свачим,све,шарено,шатирање,тра-
гати, тражити сазнање, треба, тре-
бати, труд, убиство, убити досаду,
ударац, ум, увек, уживати, ватром,
вежба, вежбати, вежбе, вишепута,
волети, xxx, забава, забављати се,
задовољство,заморчићи,занимљи-
во,занимљивост,зечеви,зло,злоу-
потреба,знањем,живети1;
800(165,414,181)+286+37+201

експеримент експериментисати
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Енглези
чај81;народ45;киша29;хладноћа,
Лондон 28; фудбал 27; хладни 25;
уштогљеност22;хладно20;острво
19; Французи 18; Енглеска, људи,
странци12;уштогљени11;језик10;
Руси7;хумор,култура,префињеност
6;хладан,хладнокрвност,ружни,за-
пад5;Американци,кишобран,кра-
љица,магла,Немци4;Британци,ен-
глескијезик,глупи,хулигани,Ирци,
крутост, резервисаност, учтивост,
уображени,уздржаност3;Британи-
ја, Дејвид Бекам, досада, достојан-
ство,филм,фини,финоћа,Француз,
конзервативизам,мирни,нација,но-
вац,плави,понос,риђи,ружно,сно-
бови,Срби,страни језик,углађени,
углађеност,уштогљен,уздржани,В.
Британија,време2;акценат,акценат
енглески,аљкави,Амери,Америка,
аморалност, анемични, Аргентина,
аристократи, арогантан, Аустрали-
ја, аутобус, Бекам, бели, бело, бело
иуштогљено,БигБен,Битлси,бле-
до, Блер, блесав, бљак, бомбоне,
бонтон,будале,будућност,буђав,цр-
вено,ЧарлсДикенс,Черчил,чудно,
Дајана, дебелиљуди, дебили, деда,
довољни сами себи, дрвени, духо-
вит,двогледи,ђаци,ђубре,енглески,
енглескијез.,Европа,Финци,фини
људи, фино, фолиранти, фолирање,
фолирати,формалност,фуј, гладни,
глобализација,гордост,Господарпр-
стенова,град,хладниљуди,хладно-
крван, хладнокрвни,идиот,идиоти,
индустријализација, иностранство,
интерес, испит, изгубили од Шва-
ба,изопаченост, јаки, јасност,капу-
ти, Кинези, клима, кола, колонија,
колоније, компјутер, константност,
контраверзан,конзервативност,кон-

зервисаност,кретени,круто,ледено,
лепо,лицемери,луд,луди,љигавост,
Мајкл Овен, маска, мир, Мистер
Бин, могућност, мој, море, мржња,
музика,надменост,напредак,наран-
џаст,навијачи,Нелсон,непажња,не-
познато, непријатељ, непријатељи,
неразумевање, несхватљиви, несре-
ћа, нешто без везе, њихов акценат,
облак, океан, острвљани, отмени,
отменост,озбиљност,паб,пацијент,
Паклена поморанџа, педантност,
педери, пегави, пегавост, пеге, пи-
ју чај, пиво, плав, покрет, посао,
практичан, праве се луди, правити
се, правити се луд, Премијер лига,
препреденост, причљиви, пријатељ,
пристојни, профињеност, простаци,
првијезик,пуританство,рат,равно-
душност, риђе, риђокоса, рука, сат,
себични, сиво, слепи људи, смара-
чи,смешно,смисаозахумор,сноб,
спори,спорост,странац,странијези-
ци,суморни,суморно,суздржаност,
светско,Шекспир,шешир,шкотске
сукње, шкрти, штуро, тачно, теча,
темперамент, тмурно, толеранција,
Тони Блер, тостер, тоше, традици-
ја,Турци, тврди, тврдичлук,умере-
ни,униформа,уображеност,уредни,
уштиркани, уздрманост, уздржано,
васпитани,велика,ВеликаБританија,
Викинзи,Вилијам, виски, зглоб, зло,
жеља,жутакоса,жутараса,жуто1;
800(173,484,136)+266+54+202

енглескијезик
свет31;Енглези22;светски19;по-
треба18;школа17;испит16;Енгле-
ска14;будућност10;Лондон9;фил-
мови, комуникација,Шекспир, зна-
ње8;филм,страни7;досада,језик,
предмет,странијезик,светскијезик,

Енглези енглески језик
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тежак 6; глобализација, граматика,
компјутер,о.к.,рускијезик,супер5;
чај,лак,љубав,писмо,професор,ра-
чунар, речник 4; акценат,Америка,
cool, добар, есперанто, и књижев-
ност,корист,курс,најбољи,острво,
писмени,распрострањеност,српски
језик,учење,учити,волим3;дојаја,
енглески,факултет,хладноћа,интер-
националан, интернет, компјутери,
конверзација, корисно, користан,
кул, култура, лако, леп, леп језик,
лепо, међународни, музика, неоп-
ходан, неопходно, неопходност, ну-
жност, популарност, посао, потреб-
но, познато, престиж, реч, ружно,
споразум, средња школа, стандард,
студирати, свакодневица, светски
ј.,шкрт, универзално, успех, ушто-
гљен,важан,забава,занимљив2;а,
алфабет,атракција,безвезе,БигБен,
блок, бљак, Британија, британски,
бритиш,бркови,циљ,цимерка,cool
језик,часови,често,чисто,даљина,
данас,детињство,Динка,диван,do!,
добро,доброзвучи,досадно,досад-
но је, други језик, друштво, Џојс,
еквивалент, енглески језик,English,
Ерика Олуић, форсирање, францу-
ски, фудбал, фуј, Германи, герман-
ски, германски ј., германски језик,
глобални,глума,године,господа,го-
вор,грозно,грозота,happy,хладио,
Хомер, и немачки језик, и српски,
инглиш,иностранство,интернацио-
нални,интернационално,Ирска, ја-
пански,јасноћа,једобар,једностав-
но, једноставност, јесте, још боље,
Кембриџ, кишобран, књига, књиге,
колоквијум, колонија, комерцијала,
комуникација са светом, корисност,
краљица,кромпир,круг,крут,квака,
Ламанш, лепо звучи, лепота, лоша
књ., магла, Мајами, малограђани,

масовност, материја, медији, међу-
народни језик, меко, мелодичност,
милозвучан, мисли, моћ, модерно,
може,MTV,Мућке,мута,нација,на-
гласак, наглашеност, нагомиланост,
најлакши,најпознатији,најпримењи-
вији,најс,наметнутост,наочаре,на-
род,не,неучим,неволим,незнам,
непознаница,непознато,непознава-
ње, нешто лепо, невоља, незнање,
нијелош,нијепотребан,ништапо-
себно, нужно, обавеза, обавезно,
обдареност, обнова године, обожа-
вам, образованост, образовање, од-
бојност,одлично,одлучност,одвра-
тан, oh yes, ок, окупирао свет, оно
штопланирам,опетстрани,опште,
општепознат, општи, основ, основ.
школа, основи, отет, отменост, па-
деж,паметно,паре,пасош,перспек-
тива, песма,песме,петак,покушај,
потребан, познат, познато и лепо,
познавање, пред испит, превласт,
превод,принцВилијам,проф.Мацу-
ра,професорка,прост,просто,први,
путовање, рано, раширеност, разго-
вор, развлачење, речи, rules, руски,
савремен, савремено, симпатично,
Скандинавија,смарање,смор,спора-
зумевање,српски,стари,стр. језик,
стран,странци,странегрупе,страни
јез.,страва,стварност,сунце,супер
ствар, свестран, светска доминаци-
ја,светско,сви,свигазнају,свиуче,
свуда,школски,шкотски,течно,теч-
ност, телефон, тешко, тон, топлота,
традиција,тренд,тренутнапотреба,
тврд, учим, учимо, учити га, уџбе-
ник,универзалан,универзални,уни-
верзалност, уобичајеност, уз пиво,
ужас, важно, важност,Вебстер,Ве-
ликаБританија,вода,водећи,волим
га,времена,врућкромпир,w,what?,
yes, заинтересованост, занимљиво,

енглески језик енглески језик
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заступљен, заступљеност, зависи за
кога, зелено, знам, знати, званичан,
звучан,звучно,звукови1;
800(173,484,136)+343+121+251

етички
морал70;морални46;морално34;
народ 30; моралан 25; чист, чисто
23; лепо 22; народни 17; исправно
13;исправан,неетички11;принцип
10;кодекс,леп,национални,посту-
пак8;етика,филозофија,наука7;до-
бро,етнички6;добар,правилно,су-
коб5;култура,мањина,норма,пра-
ведно 4; чисти, чишћење, етички,
фино, језик, лекар, људски, начин,
политика,раздвајање,српски,зајед-
ница3;доктор,естетички,група,из-
глед,књига,Косово,културно,наци-
ја,национално,научни,поштен,по-
штење,праведни,правично,припад-
ност,проблем,рат,састав,стари,суд
2; античкаГрчка, антички,Аристо-
тел, бонтон, Циган, часно, частан,
чин,чистоћа,чистота,човек,чувен,
ћутање,датив,дискриминација,ди-
скутабилно,доброизгледа,другари-
ца, дух, ђубре, Енглези, естетски,
етикета, еутаназија, филозофирати,
фин, фиолозофија, геније, гледано,
глупост, говор, грдило, групација,
групни, гусле, хумано, императив,
истина, јасно, кадар, карактер, код,
колегијум,комбинације,компликова-
но,комунизам,костимнационални,
кожа,културан,културни,квалитет,
лаж,лажниморал,лажно,лепи,ле-
по понашање, лепота мисли, мате-
матика, менталитет, мито, могуће,
моралност,морање,мулти,направи
начин,нације,националиста,нацио-
нализам, националност, народност,
настројен,наш,научник,научно,не

знам,недвосмислено,нематога,не-
мампојма,немогуће,неморалан,не-
морално, непоштовање етике, неза-
довољство, незаступљеност, Ниче,
нијебаштако,нијебаштамо,никад,
ништа,ниво,нормално,ношња,обе-
лежје,обичаји,објективно,одговор,
одвојен,озбиљан,паметно,питање,
Платон, плаво, племенито, племе-
нитост,победа,почетак,подела,по-
крет,помагање,поштено,позитивно,
правда, праведан, праведност, пра-
ви,правичан,правилан,правилност,
правило,правни,правно,право,пра-
воместо,прецизно,предмет,присто-
јан, пристојно, приступ, прописи,
расни,равноправност,религија,рет-
кост,савест,савет,секс,сељачки,се-
паратистички,сликар,слој,слојеви,
смисао,смишљен,смор,социологи-
ја,Спиноза,споља,споменик,спрем-
ност,Србија,српскијезик,становни-
штво, старица, старо, став, ступањ,
сукоби, сунђер, свет,Шиптар,шта,
тачно,темељно,убити,учење,уџбе-
ник,ујак,улицкано,успех,узвишен,
узвишено,ваљда,важност,вишена-
ционални,Војводина,воља,вредан,
вредност,време,врлодобар,задани
научен,значајно,живот1;
800(173,484,136)+244+110+183

ето
ево132;ено104;тако59;то42;зато
28;па26;гле23;види12;видиш11;
ништа,шта,тојето8;крај7;на,ти
6;баш,изволи,пашта,показивање,
узвик,видети4;дај,давање,га, ге-
то,њега,сад,узречица3;баштако,
бре,его,гледај,готово,изненађење,
ја,не знам,нешто,одмах,он,овде,
предмет, равнодушност, реч, речца,
сада,такоје,тисад,тито,тоје,ту,

енглески језик ето
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ВукДрашковић,зашто2;10,анали-
зе, аутобус, авион, боље, чуда, ћа-
скање,да,дакле,дете,доказдасиу
праву,довољнојеито,држи,е,ене,
ето, ето баш, ето видиш,фудбалер,
грдња,ха,иштасад,итако,иде,иде-
модаље,их,има,имасепара,изне-
нада,извињење,изволите,јаисамо
ја, јединица, јел’ видиш, Камерун,
кише,констатација,лаж,лето,мар-
гиналност, мене, мени, мисао, моја
мајка,мукеиневоље,нама,наравно,
нажалост,непоновилосе,нека,не-
ког,немаштина,неодлучност,нешто
лоше,није,нијенего,никадизвини,
нисам,нисмосевидели,њих,олак-
шање,онако,оно,опуштено,откри-
ће,отприлике,ово,пада,падобро,
паето,паде,пензије,писма,погле-
дати,показназаменица,поклон,по-
ред,поштапалица,потврда,празно,
прилике, псето, рата, речено, речи-
ца,рекаосамти,резултат,ротквице,
Самјуел,СамјуелЕто,скок,скраће-
ница, смрт, стан, сто, свашта, свет,
шале, Шиптар, шта ћеш, шта ето,
штасамтирекао,штауради,шта!,
шта?,такојекакоје,такотијекако
тије,тамо,теби,тибаш,тигана,ти
гана!,тина,тојесве,тојето!,трену-
так,убеђивање,учињено,укрштене
речи,укрштеница,успех,узми,вала,
већ, везник, видици, видите, воза!,
врста речи, заједљивост, закључак,
зар,зашто-зато1;
800(173,484,136)+185+94+133

еуфоричан
срећан39;срећа22;весео20;луд15;
човек,радостан14;еуфорија,нерво-
зан13;радост12;брз10;страх,ту-
жан,узбуђен8;дрога,Новагодина,
збуњен 7; хистеричан, расположен

6;брзина,досадан,енергичан,изгу-
бљен, смех 5; дрогиран, енергија,
фрка, хистерија, ја, ништа, паника,
плашљив, уплашен, усплахирен 4;
бесан, болест, брзо, брзоплет, гла-
сан,лудница,напад,нападан,напет,
неурачунљив,особина,полетан,пре-
срећан, раздражљив, туга, усхићен,
узбуђење, ужурбан, весеље, живот
3; активност, болестан, бучан, cool,
често,чудан,дискотека,досада,еуфо-
ричан,фобија, хиперактиван, испит,
конфузан, лепо, лудило, меланхоли-
чан, меланхолија, музика, надуван,
нафиксан, напетост, насмејан, не
знам, немиран, нервоза, несређен,
нестрпљив, никад, ноћ, одушевљен,
осећај, особа, покрет, позитиван,
претеривање, расположење, спорт,
спортскиуспех,сретан,стадион,ста-
ње,страшно,убрзан,успаљен,утак-
мица, забава, заљубљен, занимљив,
живахан,журба,журка2;адреналин,
афекат,атмосфера,бес,благозвучан,
црн, црвено, чај, чуда, дан, дечак,
дива, добар, добро, добро располо-
жен,дочек,додати,досадно,дрхта-
ње, духовно стање, двосмисленост,
егзекутор,ехо,ексцентрик,ексцити-
ран, експлозиван, екстазе, екстази,
екстазичан, Ела, елиптичан, еуфор,
фаза, филм, фобичан, френетичан,
фудбал, гладан, гламурозан, глуп,
глупав,говор,граја,ха,хај,хепи,хра-
бар, интензитет, исти, избезумљен,
изгубљеност, излазак, јадан, кафа,
као и остали, кашика, клаустрофо-
бија, конфузија, Ксенија, лепо док
траје, лепо расположење, лепршав,
летети, лично, личност, лист, лош,
лошерасположен,лудак,људи,људ-
скостање,љут,магарац,мама,мари-
хуана,мећава,мелодија,МилоЂука-
новић, милозвучан, мирољубивост,

ето еуфоричан
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млад, модар, морон, Н. година, на
спиду, надахнут, надалачки, напа-
љен, напоран, напрасит, наркоман,
насумичан, не, нееуфоричан, нека,
некад, немир, непливач, непознато,
неприродан,непромишљен,нераспо-
ложен,нерасположеност,неразуман,
несигуран,несмотрен,несносан,не-
стабилан,нестрпљивост,нештооче-
кује, нетактичан, неуравнотежен,
никакав,Никола,нимфоман,ностал-
гија,оловка,оптерећеност,оптими-
ста,осећање,па,паћеник,паничар,
паничност, параноичан, параноја,
песма, пиће, пијан, пијаница, пиво,
плах,плашљивост,плаво,победа,по-
губљен,поклон,понесеност,посао,
предНовугодину,представа,прија-
тан,припрема,пролазност,пропаст,
провод, психологија, публика, ри-
там,рођендан,сам,сан,сестра,сета,
скакати, скакутање, сладак, слово,
смешан,смрт,снажан,Софија,спек-
такл,спор,Србија,срдачан,сталан,
сто,стрина,стринаЈадранка,супер,
шизофреничан,школа,шта,темпера-
мент, тих, тмуран, трчати, у кризи,
урбан, успаничен, усплахиреност,
ууу,узбуђеност,узбуркано,узрујан,
ужас, Ван Гог, велика срећа, веома
много,весело,вика,врло,забринут,
забуњеност,задовољан,замешен,за-
несеност,занет,заносит,заслепљен,
затворен,збогзабаве,збрка,збуњу-
јућ,зверка,звучан,звук,жив,жива,
живчан1;
800(221,406,56)+316+132+212

жвака
Орбит193;гума84;балон48;зуби26;
досада17;лепљиво16;нервоза,пољу-
бац,слатко13;ментол,занимација8;
бомбона,каријес,зуб7;балони,свеж

дах6;бело,љуто,мљацкање,прича,
розе5;час, еукалиптус,лепљивост,
љута,пеперминт,растегљиво,свежи-
на,шећер,школа,уста,вилица,засе-
љака,задах,жвакати4; јагода,лаж,
лепак,лепљива,непристојност,сли-
чица,увек,жвакање3;Airwaves,дах,
деца,љигаво,љубичасто,мирис,не-
култура,омот,развлачење,реч,слат-
киш,столица,свеже,укус,уживање,
зажвакање,зелено,живци,жвакаћа
гума2;Аир,Америка,асфалт,бака,
безвезе,болан,целофан,Chungalun-
ga,цигарета,ципела,црева,чокола-
да, Чунга лунга, Чунга-Лунга, чу-
вање, да да, дабл-бабл, дете, добра
прича, другарица, џеп, еластична,
фармерке,флека,фора,глад,глума,
гњецаво,гол,говор,грицкалице,гу-
мазажвакање,гумено,храна,Хуба-
буба,инвентар,изи,излазак,јабука,
је зажвакање, јефтино, јело, јести,
каучук, кекс, класика, клупа, коби-
ла, кокакола, концентрација, кон-
тролни, коса, крпа, кукуруз, квака,
лекзаживце,лепи,лепити,лепље-
ње, лепљив, лепљива гума, лепо,
лепши и здравији зуби, лош изго-
вор,љубав,љубљење,љуто-слатко,
мала,мастика,меизгладњује,меко,
мирисиукус,миришљава,мњам,на
клупи, на столици, навика, Ненад,
неопходно,непристојан,нервирање,
неваспитање, није за сељака, нико-
тин,опуштање,опуштеност,освежа-
вајуће, освежење, пиксла, пломба,
пљувачка, пољупци, посластица,
практично, претеривање, прежива-
ње,професорица,професоркаенгле-
ског, пуж, радња, растегљива гума,
растегљивост, развлачити, развући,
речи,реклама,седиште,сељак,слат-
киши,сликица,смарач,смешно,сми-
реност, смиривање живаца, смрад,

еуфоричан жвака
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softy,средњашкола,сто,столицана
факултету, столицу, свака, свежина
даха,шок,штета,тегљиво,технич-
ко, Телетабиси, трчкалица, трнци,
тврда, убијање времена, укус који
побеђује,укусно,улица,USA,усне,
залудака,заосвежењедаха,зари-
бу, забава, задовољство, загризи и
дишислободно,залепити,залепље-
но,занимације,зезање,ЗорићМ.,зу-
биментол,жаба,желатин,желудац,
жилава, жилавост, жилет, жваћем,
жвака1;
800(235,199,417)+218+29+156

железница
воз 458; пруга 67; станица 30;ши-
не 24; путовање 22; пут 11; возови
10;море6;чекање4;кашњење,ме-
тро,прљавштина,тата3;АнаКаре-
њина, аутобус,Бар,Беовоз,брзина,
челик,карта,кола,кућа,мост,нож,
превоз, пруге, путовања, растанак,
спора, спорост, застарело, ЖТП 2;
бедна, Будва, бус, Чачак, чекати,
ћи-ху,детињство,Дивљизапад,ди-
зелка, дрво, дужина, фобија, где се
возе возови, главна, гужва, гужве,
гвожђе, хладно, изолована, је пуна,
јефтино,капа,клацкање,кофери,ко-
лосек, Ковачица, курве, летовање,
локомотива, љубав, мамина фирма,
Мамушатурс,место,миграције,мо-
гућност, мора, најзанимљивији вид
путовања, не ради, Небојша, нема
возова,нокат,плавауниформа,пла-
вивоз,подземље,подземна,помак,
прашина,прљаво,прљавои тужно,
пролазност, промет, пропаст, про-
шла,прозор,птица,пуна,путвоза,
путање,растављеност,самоћа,сат,се-
стра,скретничар,смарање,Смедерево,
смрад,смрзавање,спор,споро,Србије,

старо,страх,странице,струја,стуб,
свемирскиброд,ШерлокХолмс,ши-
на, шинобус, Шинвоз, шкрипа, те-
гла,тежња,трачнице,трамвај,тран-
спорт, труцкање, Ваљево, варнице,
вод,војник,воз-судари,заробљени-
штво,застој,зезање,зима,знак,зво-
но,звуквоза,железничар,железнич-
кастаница,железо1;
800(221,406,56)+134+16+102

желели
љубав 42; хтели, смо 29; дете 28;
срећу 27;много 25; све 23; добили
14;успех,волели12;бисмо11;сре-
ћа,жеља10;хтети,нешто,новац9;
јако, волети 8; поклон, смо све 7;
добро,мир6;добити,победу,пуно,
више5;боље,бољиживот,многото-
га,немогуће,слобода,срце,су4;бо-
гатство, чежња, имали, исто, море,
не желели, неког, некога, превише,
прошлост,сан,секс,сина,сладолед,
славу,слободу,сте,тебе,тежили,во-
ља,желе3;брата,децу,дечка,хтела,
хтелисмо,имати,кола,лепо,мисли-
ли,моћ,могли,нада,неиспуњенеже-
ље,некада,остварили,путовање,ро-
ђендан,ручак,себи,sex,силно,смо
да,смодете,смољубав,смоуспех,
спас,стан,суљубав,свет,тражили,
учити,успети,видети,власт,знање,
живети,живот2;10,44,ал’узалуд,
али,алинисудобили,амбиције,Аме-
рика,авион,бату,бебу,бисмокући,
бисмо много, бисмо све, бисмо то,
бисмо умрети, бисмо више, бисте,
битидругонешто,болно,боље!,бо-
љуоцену,бомбона,брак,чаја,чека-
ли, чекам, чекање, чекати, чезнули,
чежње,чизме,чути,ћерку,даидемо,
да јебу, да се венчам, да успеју, да
живим у Швајцарској, дечко, Деда

жвака желели
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Мраз, добар дан, добитак, добити
посвакуцену,добравеза,добросе-
би и другима, доћи, досада,Драга-
ну, ферари, фудбал, градиво, хоћу,
хтелису,хтења,ихтели,играти,или
не,илузија,испаљени,испунити,ис-
пунити се, ишчекивати, изгорели,
јачина, јагоде, јасно, једног, јелку,
још,капу,колач,коњ,крај,крајпре-
давања, кући, кућу, куле и градове,
лизалицу,мачку,мама,маштати,ме-
не,милион$,мислити,моћи,могу,
момак,морати,надали,надање,на-
датисе,најслађе,највише,нас,Ната-
шу,не,незнам,нежелети,недостој-
ност,немали,немоћ,неоствареност,
нервоза, несигурност, нешто лепо,
незадовољство, нису добили, нису
успеле,Нова година,њега,Њујорк,
очајнички, очекивања, одмор, они
су, осетили, остварити, па оствари-
ли,паре,патња,PCpocket,пиво,по-
беда,покрет,породица,поштовање,
потрага,потреба,пожуда,правогдо-
брог дечка, пријатељство, промене,
прошлоје,провод,прстен,путовати,
радити,разочаран,разочараност,раз-
очарење, рођендан, са, садашњост,
само лутку, самоћу, сањам, сањати,
син, славље, смак света, смо бебу,
смобољиживот,смодауспемо,смо
да...,смодецу,смоићи,смоирваса,
смоје,смокраву,смомного,смонај-
боље,смонешто,смоновац,смооти-
ћи,смопобеду,смосамољубав,смо
свашта, смо тебе, смо то, смо везу,
снажнија,снажно,снови,спаватиду-
же,стенешто,стесрећу,степеникдо
циља,страна,субогатство,судете,
сујелку,сумене,сумноги,суновац,
сусладолед,суживети,сунце,суви-
ше, свашта, све лепо, све најбоље,
сви,своје,свомснагом,те,тежити,
то,тоискористити,торта,торту,тра-

жити,тражитинешто,упрошлости,
упорност, упознати, упропастити,
вас,већина,веровати,вишеибоље,
вода, заблуда, задовољство, завист,
здравље,знам,жарко,желели,желе-
ти, жеље, жељу, жене, живети сло-
бодно,жудети,жудња1;
800(165,414,181)+316+49+225

желети
хтети137; волети68;надати се28;
нешто24;љубав22;сањати19;до-
бити16;имати15;слобода,жудети
14;нада,немати12;срећу,жеља11;
успех10;моћи,срећа9;сан,слобо-
ду, тежити, живети 8; поклон, тра-
жити 7; боље, циљ, мир, живот 6;
добро,јако,машта,мислити,све,во-
ља 5; не желети, остварити, страст
4; ауто, чежња, маштати, много,
моћ,морати,некога,новац,потреба,
снови,успети3;авион,циљати,че-
знути,човек,хтетинешто,испуње-
ње,летети,осећати,патити,победа,
путовање, секс, сладолед, умрети,
здравље,звезде,желебомбоне2;ам-
биција, бесконачност, бити срећан,
бол,бољесутра,бољиживот,бори-
тисе,бријање,бријатисе,чоколада,
чуда, далеко, Данијела, детињство,
добијам, добит, дом, достићи, до-
стигнуће,два,горети,грах,грех,хо-
ћу,храна,хтење,хтетисрцем,имо-
ћи, имате, имати мишљење, имати
некад,иматижељу,испунити,ишче-
кивање,изгарати,изградити,јачина,
јагода, јарко,кола,компјутер,корак
напред,лагатисебе,лет,лопта,луде-
ти,љубавиисреће,љубити,љубити
се,мислитина,могућност,молити,
молитва, мотивација, мрак, мрзети,
мучење,надања,надање,надати,на-
датисенечему,наука,немоћи,небо,

желели желети



194

недовољно,неизмерно,неког,неког
типа, неминовност, немогуће, нео-
стваренсан,независност,нијегрех,
ништа, нормалан, нормално стање,
новина,њега,очекивање,очекивати,
охрабрење,осећај,остварење,паре,
пасивност,планирати,похлепа,поја-
ва,посао,постатинеко,постићи,по-
жртвованост,пожудазанечим,прав-
ду,прижељкивати,прохтеви,пса,пу-
но,пустомаштање,пут,радити,разо-
чарење,рођендан,сањарење,sex,си-
гурност,силовитост,сир,слободно,
смети,смисао,снага,срце,стандард,
стремити,стрепети,стрепња,ствара-
ти,свашта,свет,свомснагом,сврха,
шта, тежити за остварењем маште,
тежња, то сви људи раде, трагати,
трошити,туга,ући,усисивач,услов
занапредак,увектреба,узбудитисе,
весело, више, вољети, време, забо-
равити, забрана, захтев, захтевати,
заниматисе,заслужити,зашто,зве-
зда,жалити,жарко,желе,железека,
жеље,жудет,жудња,жуто1;
800(173,484,136)+218+36+154

жесток
момак128;пиће96;јак94;алкохол
25;борба16;напад14;опасан13;чо-
век12;љут11;свађа,ударац9;бор-
бен,рат8;сукоб,вињак7;борац,хра-
бар,моћан,ракија,виски6;агреси-
ван,брз,младић,окршај,оштар,про-
тивник, слаб, снажан, удар, ватрен
5; насилан 4; благ, боксер, фрајер,
играч,меч,напрасит,обрачун,опак,
суров, ватра 3; бесан, безобразан,
дан, дрчан, енергичан, гадан, груб,
ја,јунак,криминал,крв,мафија,ма-
фијаш,миран,млак,мушкарац, на-
падан,навијач,несхваћен,нежан,пе-
сница,прави,страствен,судар,туча,

водка, жустар 2; акутан, Баја, бес,
бик, битанга, битка, бој, бокс, бол,
Бразил, бритак, брзина, брзоплет,
бучан, бука, бунт, буран, Црна Го-
ра, црвен, даса, дечко, добар, дуел,
ђак,fight,филм,форшпил,газирано,
глас,гласан,глуп,гонг,говорник,гу-
битник, хитар, хладан, хвалисање,
идеја,илузија,импулсиван,инат,ја-
чина, јадан, јак момак, јако, Јован
Димић,кафана,карактер,коњ,кри-
миналац,крупан,лик,ликер,лопта,
љубав, мацан, мишићи, мотор, му-
шкарчина,начин,нагли,напоран,на-
валентан,неправда,непријатељ,не-
толерантан, нож, одбојан, одбрана,
одважан, огроман, охол, опасност,
отпор, отворен, партнер, петао, пи-
јан,пијанац,питбул,плах,поцепан,
политичар,понашање,поступак,по-
ток, прекомеран, придев, рад, рак,
ратник,разговор,ринг,сечиво,секс,
силан, сивоња, слабашан, сладак,
снага,сок,спавање,срчан,страстан,
супарник, шмекер, шток, Шварце-
негер, темперамент, терор, тежак,
тип, у пићу, убица, упоран, ураган,
ужасан,варнице,вермут,властелин,
вотка,врућ, заизбегавање,жестоко
пиће,жешћи,живот,журка1;
800(164,442,44)+195+48+127

живот
смрт 135; срећа 57; радост 32; леп
30; лепота 26; љубав 24; борба 19;
беба 13; човек, дуг, рођење, Сунце
11; слобода 10; дрво, пролазност,
рађање,ваздух8;јелеп,лепо,срце,
вечност 7; људи, река 6; пут, рад,
успех, вода, здравље5; бољи,дете,
крв, море, мучење, породица, при-
рода, зелено, живети 4; цвет, лето,
музика,постојање,провод,рај,све,

желети живот
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светлост,трајање,уживање3;бића,
биће,биљка,Бог,богатство,брзина,
цвеће, деца, досада, дугачак, дужи-
на,иприкљученија,игра,импулс,ја,
кратак,мама,младост,мука, океан,
оптимизам, патња, песма, смисао,
снага,спорт,судбина,вера,воз,вре-
ме,живот2;амбиција,асоцијација,
бајка,белина,бело,безсмисла,без-
нађе,битисрећаниздрав,битисање,
бле, брз и опасан, бура, целокупан
процес,црвено,да,дах,дар,дечко,
дивљина,добар,добро,ДоситејОб-
радовић,драма,дрога,дуговечност,
егзистенција, филозофија, глава,
глуп,ГосподБог,град,хармонија,и
пикљученије, играј, интересантан,
искористига,искористити,искуше-
ње,Италија,јабука,јануар,јасика,је
досадауоклопузезанције, јеморе,
јенекадсивнекаджут,јесамоједан,
јесмрт,једанједини,кафић,какав?,
какокад,кошарка,крај,кратко,кри-
минал,круг,лапота,лепоту,лептир,
ливада, ливе, лудило, мајка, маске,
миран, могућност, мој, нада, најва-
жније, неизвесност, није лак, није
леп,нијелош,Никола,новорођенче,
њива,обавеза,образовање,опушта-
ње,осмех,основа,пакао,пиво,пла-
нина,плот,почетак,почетакикрај,
поента,посао,постанак,поток,пра-
во,празно,представа,преживљава-
ње, прилика, пробијање, проблеми
иобавезе,процес,пролази,пролеће,
променљиво, пространство, прово-
ди,прозор,проживети,проживљава-
ње,птица,радости,раскош,развија-
ње, род, рода, само један, сеживи,
сив,сјај,скот,скупваралица,сладак,
слаткиши,смех,сналажљивост,сра-
ње,срећаимучење,старост,стомак,
страва,студент,супер,суров,сушти-
на,свештоједато,ширина,школа,

штоживиш,шума,тајанственост,те-
шкоћа,тешкоће,тежак,тежина,ток,
траје,трње,труд,учење,уживанци-
ја,уживати,важни,вечни,веселити
се,визија,вредан,вредност,забава,
задовољство,зелена,зезање,знање,
жеља,житије,жив,живо биће,жу-
то-црвено1;
800(221,406,56)+243+20+165

жут
сунце109;лимун82;Кинез34;бо-
лестан29;цвет27;болест22;месец
21;боја17;љубомора,плав16;ма-
слачак, сунцокрет 15; зуб, жутица
14;лист13;банана11;мрав9;бео,
прљав8;весео7;нарцис,пиле,злато
6; дукат, јаје, канаринац,пас, зелен
5;црвен,папир,жуманце4;Јапанац,
јесен,лице,Румун,стар,такси,Вра-
ње 3; балон, блуза, цигарета, црн,
дуван, -ица, јак, картон, кишобран,
клупа,кљун,круг,леп,лептир,лето,
линија,наранџаст,обојен,паче,пут,
Румунија,ружан,ружно,сир,златан
2;акарта,беоњаче,бицикл,блед,бо-
је злата, браон, буђавост, Циганин,
цигарете,циркус,црв,цвеће,човек,
ћилим, дан, дављење, демократа,
Демократска странка, демократски,
детињство,дим,друг,дрво,дукс,Ду-
ња,фуј,гаће,гадан,грејпфрут,хепа-
титис,хероин,хлеб,имрав, icterus,
ја, јакна, Јапанци, јастук, јечам, Је-
вреј, јорган, камен, каранфил, кич,
Кинези,киша,кљун,коњ,коса,кру-
шка,куда,кукуруз,лав,лепо,ликов-
но,лимар,лишће,лоше,луд,луг,љи-
љан,љут,мачак,мачор,мајица,ма-
ли, мама, маркер, масно, матурска
хаљина, мед, меден, Мекдоналдс,
млад,мојасоба,мрк,мушица,мут,
неволимжуто,нејасан,Немачка,Не-

живот жут
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над,неомиљен,нерасположен,нер-
воза,незрео,now,одвратност,окер,
оквир, омиљен, оптимистичан, па-
мет,патике,пешкир,поглавица,по-
нос,придев,приметан,прљавеуши,
прљавизуби,пролеће,прст,Радић,
радост, расположење, робот, ружа,
себичан,семафор,симпатичан,сив,
словоМ,смешно,смиле,Снежани-
на соба, соба, срећа, сто, сунчан,
сув, свеска, свет, светлост, шатор,
шећер,шлајм,taxi,тен,тежак,тмур-
но,топао,тучак,туп,тужнимесец,
Твити,упадљивост,увелилист,уво-
јак,ведар,Вељко,власи,yеllоw,зао,
завидност,зелено,зид,Зорић,жуч,
жут,жута коса,жутаружа,жутић,
жутика1;
800(235,199,417)+217+33+154

за
против 236; и против 24; мене 19;
промене 17; гласање 16; избори, уз
11;све,тебе10;пристанак,себе,Ср-
бију8;нас,неког,за6;кога,приста-
лица, са, време, заједно 5; Београд,
боље,да,младе,њега,слободу,то4;
глас,илипротив,иза,Коштуница,Ла-
буса, некога, подршка, председник,
прихватање,пристати,реформе,сло-
бода,Слобу,увек,везник3;битиуз,
борба, гласати, љубав, народ, неко,
никог, од, председника, ради, сагла-
сност,скупштина,слагатисе,Срби-
ја, свакога, веза, због 2; 10 мин., а
ти?,алога,аз,битиузнеког,битиза
нешто,бољесутра,бољиживот,бо-
ритисе,будућност,џ,датинешто,да-
вање,деца,децу,демократију,добар
живот,ДОС,друга,духовнимир,ду-
шу,двапрста,факултет,фор,гласам,
глуп,или,испод,истина,истомишље-
ник, из, изнад, ја, јединство, једна

страна,ка,качити,кандидат,карика,
кога?,Коштуници,Коштуницу,кроз,
круг, кука,мако,Милошевића,мир,
музику,на,намена,напред,наравно,
нассве,не,нечим,нековреме,неко-
менешто,неодлучан,непромишљен,
нешто,никога,ништа,нормаланжи-
вот, њему, о да, одмор, опозиција,
опредељеност, опредељење, песму,
петак,писмо,плус,подржати,подр-
жавати нешто, поистовећивање, по-
клон,полазак,поред,породица,по-
свећеност,потврда,поводљив,пози-
тивност,пратио,предаја,према,при-
хвата,прихватљивост,пријатељство,
припадање, припадати, пристајање,
про, пролив, промена, провод, рад,
равноправност,разлог,реч,реформу,
рука, с неким, сад, сада, сагласан,
сам,сат, се, сељаке,слагање,слага-
тисеса,славу,слога,слогу,сложи-
тисе,сложитисеснечим,-служан,
спреман, странка, стварне реформе,
супер, сва времена, свет, свој џеп,
Шешеља,шта,табла,тебеимене,те-
рет,укорист,ускладу,утоку,упући-
вање,услед,увекза,везаност,воле-
ти, време нечега, време предавања,
времерадости,Вука,закачитисе,за-
окруживање,звезда,живот1;
800(235,199,417)+208+124+149

зародитеље
љубав 41; све 33; деца 32; поклон
24;састанак16;брига,бринути14;
дете 13; понос, срећа 11; живети
10; пажња, поштовање, учинити,
учити, волети, за децу 9; најбоље,
прича,радити7;ништа,позив,ура-
дити,успех6;лаж,нежност,писмо,
приручник,родитељски,живот5;си-
гурност,топлина4;бринем,чинити,
дајем,дати,имати,кућа,моје,мука,
обавештење, подршка, породица,

жут за родитеље
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порука,радост,савет,сежртвовати,
свенајбоље,школа, волим, зањих,
застарије,жеља,животдати3;бити
везан,битно,благослов,брине,дати
све,добродете,гинем,хвала,исти-
на, купити, мама, мама тата, нада,
награда, не знам, оцене, опомена,
ослонац,отац,пасти,питати,пољу-
бац,посао,поздрав,приредба,разго-
варати, разумевање, рећи, сам леп,
севезати,слобода,спас,старатеље,
свађа,трудитисе,учинитисве,умре-
ти,упозорење,упутство,важно,во-
дич,захвалност2;ауторитет,бесан,
без деце, без посла, безбрижност,
бич,бихсвеурадила,бихживотдао,
бити,бититу,битност,болест,бора,
борити, брак, бринути се, будале,
час,ЧичаГлиша,чувати,ћутање,да-
леко,далисве,дар,давати,деце,де-
цу,дићиглас,дивљење,добарбити,
добре,добри,долазим,донети,доно-
сим,досада
досада
досада, досадни, другарице, душа,
електрична столица, енигма, филм,
фрижидер,генијалци,гинемо,гину-
ти, гласати, гласом, грех, и децу, и
наставнике,изадецу,ићи,играчка,
искреност, изговор, изненађење, је
кућа,јенајбоље,јеважно,казати,ка-
зна, клопка, ко их има, које волим,
којисмарају,кола,колачи,крити,ла-
гати,лажно,лепо,мајка,мајке,мама
итата,мамиитати,маза,миљеник,
мисли,мислити,моја,моји,мучите-
ље, најбитнији, најбоља, најбоље
дете, најдражи, најважније, највеће
благо, намењено, наше, не марим,
немам похвалу, немам речи, немам
времена, немати, неразумљиво, не-
самосталност, неслагање, незаин-
тересован, нисам ту, нисмо, новац,
њих,објашњење,обожавати,обука,

одмор, они који рађају, оправдање,
остварити, озбиљно, памет, паме-
тан,паметна, папир,пар, паре, пе-
лене, песма, пипе, питање, плач,
плачем, плата, похвала, поклони,
поклонити, помоћ, понижење, по-
раз, поштење, поштивати, потпис,
потреба, поверење, повезаност,
правдати,прекор,причам,причати,
пријатељство,пунољубави,рачун,
радим, разгледница, разгледнице,
развод, развој, рецитовати, речи,
рећи да, родитељски састанак, ру-
чак, самдобар, самдобра, самок,
сам проблем, сам све, сам везана,
само,сан,саопштење,састанци,са-
вети, саветовалиште, се бринемо,
семолити,сеучи,сећање,секс,си
најбољи,слушати,смор,спремати,
срећу, сретна, старатељи, старији,
страну, студирање, свађе, све бих
дао,свечиним,свечинити,сведа-
јем,сведати,свенај,свесуми,све
зањих,свеци,свећа,шта,татиима-
ми, тишина, топло, тражити, труд,
тусам,убити,учеснике,учим,учи-
ним,учинитинешто,ура!,урадити
све,услуга,утеха,увек,васпитање,
ваздухопловна јединица, важност,
вечност, велики, везати, волим их,
волиших,време,закућу,замаму,за
моје,занајближе,занас,занос,за
пријатеље,зародитеље,засебе,за
синове,застаратеља,застаратеље,
за све, забрана, забрањенприступ,
забрањено, задовољство, загрљај,
заједница,заједно,залагатисе,зла-
то, знање, знати,желим срећу,же-
ље,живим,жртва,журка1;
800(165,414,181)+343+47+247

забринут
тужан 50; брига 47; уплашен 39;
човек 28; брижан 27; проблем26;

за родитеље забринут
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замишљен20;родитељ19;мама18;
страх16;несигуран13;мајка12;ту-
га11;збуњен8; ја,отац7;бриге6;
болест, боре, бринути, намрштен,
сморен, тата 5; безбрижан, добар,
нервозан,поглед4;брижљив,чело,
испит,изразлица,љут,мука,нерво-
за,опседнут,опуштен,озбиљан,пла-
шљив, проблеми, сам, суза, школа,
уморан,увек,узбуђен,веома3;деда,
глуп,изгубљен, јадан,лице,миран,
мисли,мрачан,неодлучан,нераспо-
ложен, несигурност, несрећа, нево-
ља,невоље,оптерећен,осећајан,по-
моћ,потиштен,радостан,родитељи,
сто,стрепња,судбина,суморан,тих,
тужнолице,узнемирен,зачуђен,жи-
вот2;академија,баба,блесав,боја-
тисе,бојисе,болестан,Бране,брат,
брине, брижност, брука, будућност,
cool,чекање,чудан,деца,деконцен-
трација,депресија,дилема,досадан,
дрхтавица, другарица, дрво, душе-
брижан, ђаво, енглески,фхх, глава,
главобоља,игуман,иматипроблеме,
исхитрен, искључен, испитни рок,
истина, изборан, изнад, изобличен,
ја!,клешта,клупа,колоквијум,ком-
шија, контролни, Коштуница, леп,
лик, лисица, лош, лош осећај, лош
знак,лоше,луд,љубав,људикојево-
лим,магарац,мали,мало,Миленко,
Милић, миљеник, мио, мислилац,
много,мојамама,мора,мрав,мрго-
дан, мрзи ме, мучити се, мудрост,
мутно,наиглама,народ,насекиран,
натмурен,не,нетребабити,незна,
неистина, неизвесност, нем, нема-
ран,немиран,ненормалан,необаве-
штен,неопуштен,непотребност,не-
пријатност,непромишљен,нерешен
проблем, нерви, несретан, нестао,
нестрпљив,неугодност,неуравноте-
жен, незабринут, незбринут, незго-

дан,нијемучистасавест,никад,Ни-
кола, нисам, нокти, новац, обавеза,
облак,обрве,обзиран,одбринут,од-
говор,одговорност,одлука,одсутан,
онако,опасан,опасност,опрез,опте-
рећивати,осећај,осетљив,осмех,па-
метан, парада, параноик, паре, пас,
пажљив, пажња, песимиста, плаво,
под стресом, подочњаци, понекад,
поносан, потиштеност, повучен,
преокупиран,преплашен,пријатељ,
прст, прут, пун тензије, рационал-
ност,расејан,расејаност,рат,разми-
шља, размишљање, рука на очима,
ружан,сад,себичан,сед,сида,сигу-
ран,сиромаштво,сив,смрачен,смрк-
нут,смушен,снужден,спокојан,Ср-
бин,срећан,сталожен,стање,столи-
ца,страшљив,стрес,ствар,свет,сви
ми,што,такође,тишина,тужанпо-
глед, тужна, тужни, у грчу, ученик,
уплакано, уплашеност, усран, уши,
утучен, узнемиреност, ужас, В.Ко-
штуница,ведар,весео,вест,вишемо-
гућности,време,врућ,забудућност,
за много ствари, за неког, забрана,
забринут, замишљено, зао, зашто,
затегнут,заувек,збогјединице,здра-
вље,зец,жалост,живац1;
800(221,406,56)+286+74+211

забринутост
брига 171; туга 38; страх 29; мајка
25;мама24;нервоза,проблем16;ис-
пит14;болест11;стрепња10;неиз-
весност, немир 8; боре, главобоља,
проблеми,родитељи,живот7;бри-
ге, будућност, школа 6; породица,
рат,уплашеност,здравље5;бол,бри-
жност, мука, тужан, узнемиреност
4;безбрижност,депресија,лице,љу-
бав,невоља,обрве,паре,стрес,сузе,
тешкоћа, збуњеност3;анксиозност,

забринут забринутост
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бора,бринути,дете,факултет,фрка,
глава,испити,испитнирок,кашње-
ње,кривица,кућа,лоше,монотони-
ја,мозак,напетост,нервирање,ноћ,
новац,очи,опасност,осећање,пара-
ноја, патња, подочњаци, политика,
потиштеност,равнодушност,разми-
шљање, родитељ, секирација, сета,
случај, слутња, стална, свакодневи-
ца,тешко,трема,ужас,велика,зами-
шљеност, зебња, зној 2; беба, беда,
беспотребно, без разлога, безизлаз,
бојазан, бомбардовање, брине ме,
цимање,чело,четири,чир,ћутање,
данас,деца,деведесете,девојка,до-
брота,досада,душа,енглески,глад,
грешка, грешност, грицкање нок-
тију, хронично, избити, излаз, ја,
ја увек, јако, конфликт, контролни,
копкање,лаж,лек,лупањесрца,Ма-
рија,масе,математика,мисли,моја
мајка,мојасестра,мрак,мрзовоља,
мучење,набраночело,нада,накло-
ност, намрштеност, наочаре, наша,
не, не волим, нејасноћа, неминов-
ност,неправда,непријатност,нерас-
положење,неред,нервозно,несани-
ца, несигурност, неспокој, несрећа,
несрећанслучај,несрећност,нестр-
пљивост, неуспех, Никола, ништа,
оцена,оцене,очај,очекивање,окупи-
ран,оправдано,опрезност,опсесија,
оптерећење,осмех,особа,отклоње-
на, озбиљност, паника, песимизам,
песма,питања,плач,поглед,посао,
поштењачина,притисак,прозор,ра-
чуни, рађање, рак, реалност, реше-
ње,родитељска,сразлогом,сат,са-
вест,село,сетност,сида,симптоми,
скрушеност, слабост, слава, Слоба,
слуђеност, смиреност, смркнути се,
смрт, спавање, спремност, стално,
страховање,страшно,стварност,сва
кодпроблем,свимисвачим,Шешељ,

тата,терет,трудна,умиреност,услов,
успаваност,увиђајност,важи,вечно,
веселост,весео,веза,време,за,занај-
ближе,занешто,зашколу,забрину-
тост, због тога, збринутост, зелено,
знакпитања,зујање,желудац1;
800(223,540,90)+231+70+148

завера
превара83;убиство74;лаж33;атен-
тат30;издаја22;мафија,зло15;кри-
минал, непријатељ, подлост, тајна,
теорија 12; филм, освета 11; рат 9;
политика,смрт,злочин8;крађа,ло-
пов7;људи,опасност,затвор6;др-
жава,новац,обмана,пиштољ,план,
против, сплетка, урота 5; Америка,
клопка, ковати, пакост, власт, злоба
4;човек,договор,Ђинђић,издајник,
Кенеди,лицемерје,лоше,лукавство,
неповерење, невера, нож, опасна,
пљачка, подвала, противник, страх,
убица,влада,вук,звер3;афера,ак-
ција, банда,Цезар, црно, досијеX,
Карађорђе,крв,лисица,лопови,љу-
бомора, мрак, насиље, непријатељ-
ство,несрећа,отмица,овера,подму-
клост,пуч,сачекуша,Сечакнезова,
сплетке,српски,страшно,свет,шту-
ка,шума,тајно,замка,заседа2;ад-
министративни папири, агресиван,
АлександарИ,АлександарОбрено-
вић,Апис,атак,бајка,бес,безобра-
зни,бежање,бол,бритва,Буш,cool,
чекић,ћутања,ћутање,демократија,
детектив,династијаОбреновић,Дра-
гаМашиниАлександар,друг,друга-
рице, дволичност, двор, џем,Џули-
ја Робертс, глупост, грубост, група,
групаљуди,гусари,Хаг,игра,инат,
интерес,интрига,историја,Италија,
издајници,изневерити,јак,Јуда,ка-
зна,КГБ,клан,клетва,клопа,књига,

забринутост завера
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кобна,корист,кована,ковано,кова-
ње, краљ, краљевина, краљевство,
криминалац,кување,леп,лош,лош
човек,лошзнак,лошиљуди,љубав,
мафијаш,мајка,марамица,маска,ма-
сони,машна,МелГибсон,мисао,ми-
стика,моћ,мотив,наг,напад,народа,
незнати,непознато,нестрпљење,не-
штоопасно,неверство,ништа,ноћ,
новисветскипоредак,Обреновићи,
окрутност, ОН, операција, опрез,
организација, оружје, отимачина,
откуп,отпор,пакт,побуна,побуње-
ници, подмукло, похлепа, покваре-
ност, полиција, политичка, потаја,
правда,председник,престо,претња,
преваре,превласт,пријатељ,пријате-
љи,пријатељство,проблеми,проне-
вера, прорачунатост, против краља,
против народа, против нас, против
неког,противпрофесора,Раскољни-
ков,речи,револуција,Русија,секу-
је,сковати,скривање,смена,сталан,
сто,страст,судњидан,суровост,сва-
ђа,шешир,школа,шпијун,тајнаор-
ганизација,тајност,терминал,тетка,
тигар, тишина, трач, твоја, убокте,
упоноћ,убиствоо,убити,униформа,
устанак,утаја,увекисвуда,ужас,ви-
шиинтелект, завеса, завист,Земун-
скиклан,зезање,злобнаособа,Зона
Замфирова,зврчка,жена1;
800(221,406,56)+253+31+166

завист
љубомора 108; дрога 84; злоба 73;
мржња38;пакост33;зло30;болест
27;похлепа11;лоше,људи10;алко-
хол9;цигарете,наркоман,зелено8;
несрећа, охолост 7; корист, мана 6;
бес,грех,лошаособина,порок,же-
ља5;љубав,новац,презир,слабост
4; црвено, глупост, невоља, очи, од

дроге,сујета,туга,ужас,зелен,жуто
3;алкохола,бол,црно,човек,дроге,
его,горчина,хероин,инат,јед,ком-
шија,лаж,лошчовек,лоша,наркома-
нија,непријатељство,непријатност,
незадовољство, независност, неза-
вист, ограниченост, овисност, паре,
поквареност, ружно, свађа, зао, за-
твор, зависност, зелена,жена2;ал-
кохолизам,беда,бег,безосмеха,без-
образлук,богатство,циција,циник,
честа, човека, ћар, деца, дечје глу-
пости, друг, другарица, дуван, дво-
личност, егоизам, грицкање нокти-
ју, грозно, хаљина, хомо зависност,
игла, искомплексирано, искомплек-
сираност, изједање, језа, Катарина,
казна, кисело, коцка, кога, кокаин,
комшилук, користољубље, криза,
лењост, лош карактер, лудило, љу-
бичасто,љут,марихуана,моћ,мре-
жа,мрзимзавист,нанештолоше,на
шта?,наднеким,надменост,најгора
особина,најгоре,највећезло,накит,
намргођеност, намрштена, Наташа
Беквалац,не,нетреба,неваља,нега-
тивно,немаштина,немоћ,непотреб-
но, непунолетство, нерад, нервоза,
несамосталност,несигурност,несло-
бода,неслога,нездраво,никада,ни-
ско,ништа,нула,њихов,оцене,оча-
јање,однечега,однекога,однекога
или нечега, од порока, одвратност,
охола,опакаболест,опако,опакост,
опасна,осећање,особина,патетика,
печење,подлост,подмуклост,подре-
ђен,последицабола,потчињен,потре-
ба,превеликажеља,пријатељ,прија-
теља, пријатељица, примитивизам,
проклетство,пролазно,пропаст,роди-
тељи, савршен, секс, слаткиши, сли-
на, Слободан, смиреност, спуштање,
срџба,старост,шамар,шиљато,шкр-
тост,штета,терет,тескоба,трипови,

завера завист
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твист,убија,умор,успех,увек,узне-
миреност,ужаснуће,зауспех,зави-
данчовек,зеленабоја,зло+новац,
змија,жене,жвака1;
800(173,484,136)+205+47+137

задовољство
срећа 153; уживање 38; љубав 35;
секс 27; ужитак 22; испуњеност,
успех15;незадовољство12;чокола-
да,лепота,радост11;пријатност10;
осмех 9; sex,живот 8; храна, смех,
спокој7;музика6;хедонизам,мили-
на,мир,пријатно,сан,спавање,сре-
ћан,уљубави5;блаженство,купови-
на, лепо, моје, одмор, опуштеност,
увек4;благостање,новац,осећање,
паре,pleasure,сласт,слатко,спокој-
ство, страст, задовољан 3; безбри-
жност,цигарета,дечко,добро,драж,
игра,испуњење,излазак,плата,по-
сао, рад, равнотежа, сатисфакција,
собом,сунце,шетња,топлина,ужи-
воту, угођај, уметност, успешност,
уживања, велико, весео2; агресија,
банана,благомени,блаженост,Буш-
буш,цигара,цвеће,чар,чула,дајБо-
же,десетка,дете,дивно,добаросе-
ћај, драго, другарство, дух и тело,
душа, душевни мир, егзалтација,
екстаза, фатаморгана, физичко, фо-
теља, горчина, грех, грешка, гушт,
харизма,хармонија,хедонија,хедо-
ниста, хлеб, и срећа, играње, или
не, имати, инспирација, искреност,
испуњен,испуњењециља,истопље-
ност,ишчекивање,изглед,јагоде,је-
ло,јесте,јорган,кафа,карма,кијање,
књига,књиге,кошарка,крес,кревет,
кроз,кул,’ладан,лагодност,леповре-
ме,лежање,личнасрећа,лично,лоп-
та,љубак,људи,мале ствари,мара-
тонци,мастурбација,мажење,мерак,

мојбрат,мотори,мрзовољност,нада,
наравно,незнам,неиспуњеност,не-
могућа,неодређеност,несрећа,неза-
довољан,нежност,никад,оцена,од-
нос, опуштено, органски, оргазам,
оружје,осећај,осећајиспуњености,
парфем,пас,пажња,plaisir,плезир,
победа, поента, пољубац, помире-
ње,потреба,преживљавање,приви-
легија,прослава,просветљење,пси-
хологија, пуно, пуноћа, путеност,
радити, расположење, разно, реак-
ција, род, ручак, себичност, ситно,
ситост, склад, сладолед, смирен,
смиреност, срџба, све, свећа, свр-
шетак,шетање,тежина,тосецени,
топлота,торта,унечему,уситница-
ма,усвему,учење,учествовати,уч-
тив,углед,укуса,умеће,упознава-
ње, урадити, усхићеност, успешан,
Устав,утопија,уживанција,ужива-
ти, весеље, време, врхунац, врхун-
ство,заблуда,задовољство,збогче-
га,здравље,зуби,жеља,жене,живо-
том,журка1;
800(223,540,90)+233+78+165

заједно
сви98;скупа78;љубав40;увек29;
одвојено28;пар27; заувек26; смо
јачи 15; брак, друштво, коалиција
13;ДОС,породица,срећа10;група,
ми,никад,слога9;сами,живети7;
опет,живот 6; јачи, јединство, сна-
га5;Ђинђић, јачина,људи,остати,
веза4;целина,пријатељи,пријатељ-
ство,скуп,свет,успех,заједница3;
брачнипар,деца,дечко,дечкои ја,
дружење,Европа,лепо,мир,неиде,
они ја,политика,поново,посебно,
растављени,са,сам,секс,СПО,Ср-
би, свими, свуда, тим, уЕвропу, у
групи, у пару, укупно 2; ’ајмо сви,

завист заједно
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безбедно, бити, блиставо, боље је,
борба,будућност,царство,Црногор-
ци,чежња,докраја, допобеде,до-
садно, довека, другарство,ДС, два,
ЕКВ, Електрични оргазам, forever,
групапријатеља,имати,индивидуал-
но,испуњење,ја,јаион,јаче,јаки,
јединствено,једно,јесмо,Југослави-
ја,када,колегијалност,кошарка,ко-
шаркашкарепрезентација,Лазаија,
лоше,људство,митоможемо,мили-
на,могу,мојмомак,момакидевојка,
момаки ја,мора тако,можемосве,
мужижена,наручак,нација,напад,
не, некад смо јачи сами, неопход-
ност,неслога,неуспех,никада,оба,
обоје, одувек, одвојена, окупљање,
орбита, отуђено, песма, планета за
руке, Плејбој, појединачно, помоћ,
повезаност,позитивно,протест96.,
рад,растанак,рат,раздвојено,репре-
зентација,ретко,родитељи,руке,ру-
кегоре,руља,санеким,сањим,са
Србијом,саСрбима,сада,саставље-
но, савез, се дружимо, сигурност,
скупа у ноћ, сложно, смо најјачи,
снажно, солидарност, СП, спојено,
СрбијаиЦрнаГора,срећни,стабил-
ност, студије, супружници, све, сви
унапад,шетати,школа,штодане,
тесно,топлина,тренутак,удвоје,у
победе,урату,усвему,усвет,учити,
удружени, удружено, усамљеност,
успели,успети,великаљубав,волео
бих,волетисе,воља,загрљај,заувек
заједно,земља,звезда,звук1;
800(173,484,136)+194+89+131

заљубљен
срећан 72; љубав 70; срце 34; срећа
31;луд28;ја25;волети16;изгубљен,
лепота15;човек13;вољен12;доуши-
ју, пар 11; девојка 10; слеп 8; дечко,

не,одљубљен,залуђен6;глуп,испу-
њен,момак,патња,уоблацима,усе-
бе,уши,увек,весео5;пољубац,за-
несен,живот4;блаженство,будала,
црвено,лепо,лудо,младост,никад,
очи,опчињен,пролеће,радост,рас-
положен,задовољан,задовољство3;
бол,дивно,добар,емоције,емоцио-
налан,јапонекад,јако,леп,лептири-
ћи,летети,лудило,милина,младић,
много,насмејан,небо,несрећно,Ни-
кола,осмех,Ромео,секс,топлота,у
живот,узбуђен,заслепљен2;14.02.,
асам,ауши,Аца,безпамети,безбри-
жан,биће,бик,битилеп,битиуобла-
цима,блесав,богат,Бокица,Бошко,
брат,цвеће,цветић,чист,чудан,де-
чак,Деки,дете,девојчица,диван,до-
садан, Ђорђе, емоција, еуфоричан,
фин,гадов,хиперактиван,Игор,илу-
зија,имагинација,искрено,изгубље-
ност,јелепосећај,јединисмисао,је-
сам,ЈОЈ,Катарина,којиволи,крила,
Лазаија,лебди,лепоосећање,лепо
стање,лептирић,лет,лето,лоше,љу-
бавник, љубити, љубљен, љут, М,
Магдица, Маја, маслачак, машта,
Мићко,Миша,Младен, ммм..., мо-
ре,мучно,муке,надахнут,најлепше,
најлепшиосећај, најсрећнији, неко,
Ненад, непознато, неразуман, нер-
воза,несебичан,несрећа,несрећан,
нештолепо,неурачунљив,никадне
знам,никадвише,никада,Нишавић,
Новагодина,облаци,одлепљен,одлу-
таност, одсутан, он, оохохо, опијен,
осећање, оснажен, особа, отаџбина,
овца,ожењен,парк,парови,пати,пи-
јан,поклоњен,полетан,посебноосе-
ћање,посвећен,повређен,прелазност,
пресрећан, преварен, презадовољан,
промењени,прстен,пун,равнодушан,
река,риба,руже,ружичасто,сам,Са-
ша,себичан,седмонебо,sex,сидро,

заједно заљубљен
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слепо, слуђен, смех, смешан, смрт,
снага, спокојност, срећан човек,
срећно, стање, стао на луди камен,
сто, Страхиња, страствен, стрепња,
супер,сузе,свет,шипарац,штадасе
ради,штајето?,тачан,Тамара,Тере-
за, тешко, тетреб, тежња, то јебаш
лепо, топао, топло, топлооко срца,
тренутно,тужан,уљубав,уљубави,
умене,унекога,уњу,урибу,ужене,
удубљен,уф,управо,усхићен,ужас,
ваљда, вечно, великодушан, веома,
вишепута,Влада,воли,вољенаосо-
ба, време, заблентављен, заблуда,
забораван,забринут,забуњен,зацо-
пан,занесеност,збуњен,зима,зрео,
званичан,звезде,жмарци1;
800(221,406,56)+263+63+193

запад
исток 289; Америка 91; дивљи 21;
богатство19;странасвета18;САД
15;Европа12;север11;југ9;новац
8;сунце,свет7;напредак,Немачка
6;далеко,Француска,каубој,зло5;
дивљина, иностранство, Шпанија,
залазаксунца4;богато,Индијанци,
истог,лево,ЗападнаЕвропа3;бољи
живот,Енглеска,филм,грозота,ин-
дустрија,избор,капитализам,лоше,
материјализам, моћ, мрак, мржња,
ништа ново, прогрес, пропаст, пу-
стиња, рат, развијеност, сила, смрт,
стандард,страна,суровост,техноло-
гија2;„демократија“,агресија, ’ајд
у ’лад, америчка култура, B.C.Dal-
las,Берлин,безличност,бик,богати
запад,боље,будућност,далек,дале-
ки, даљина, дивљак, дивље,Дивљи
запад,домовина,Дрина,дрога,дру-
ги,држава,дуг,џанк,економија,ЕУ,
филмови, Француз, глад, глобали-
зам,хамбургер,хаос,хладноћа,илу-

зија, Индијанац, индустријализам,
Ирак,исквареност,испиратимозак,
историја, изгубљене душе, јахање,
каубоји, кешколица, кич,Клинтон,
кока-кола,компас,конзерве,кошар-
ка, крај, лаж,лепо, ливада, лопови,
лова,љага,мадај,Маракана,маскен-
бал, машина, машинерија, машта,
матрица,мода,мрзимих,нада,нада
младих, нана, напорни рад, напре-
дан,НАТО,НАТОпакт, не никако,
не волим, недостижност, немир,
несмисао, нешто далеко, нормалан
живот,новост,обалаФранцуске,обе-
ћавати,одлазак,одвратансвет,ори-
јентација,отуђеност,паре,пиштољ,
плаво,подне,политика,позади,пре-
ко,превишедалеко,проблеми,про-
сперитет,провод,рад,раздвојеност,
разлог, развијене земље, реалност,
река,релативност,Ремарк,реп,реше-
ње,рибљачорба,робот,садашњост,
савремено,савременост,секта,сен-
двич, север-исток-југ, систем, сиво,
сјај,смеће,смер,смрад,срање,сре-
ђеност, стадион, стр. света, страх,
страно,страва,супротноодистока,
сутон,светло,шундикич,Шведска,
тамно, тежња, топ, трулеж, труло,
ТВ, уметност, урбаност, утицајан,
ужас, величина, вестерн, вестерн
филм,ветар,веза,високистандард,
Византија,залазак,замрсити,запад-
но, затворен, зелено, земаљска ку-
гла,зид,звезде,живот1;
800(221,406,56)+211+22+160

застава
држава 77; симбол 33; Југославија
31;грб26;Србија23;ауто22;Југо
20;Крагујевац19;обележје18;боје,
тробојка,земља17;химна16;побе-
да 15; кола 14; црвено, српска 13;

заљубљен застава
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југословенска 12; фабрика 10; 101,
аутомобил,барјак9;црвена,домови-
на,наша8;плаво-бело-црвено7;цр-
вено-плаво-бело,петокрака,платно,
вијорити,звезда6;нација,патриоти-
зам,плаво,празник,трибоје,утак-
мица,ветар,вијорење,вијори,YU5;
бела,Југославије,мир,народ,отаџ-
бина,ознака,понос,СРЈ4;аутомоби-
ли,црвено-бело-плаво,кошарка,пла-
ва,родољубље,шарено3;америчка,
бој,дрво,државнообележје,копље,
национализам, народност, пропала,
рат, Скупштина, стојадин, свадба,
такмичење, тканина, војска, знак2;
128-ица,128-жућа,3боје,амбасада,
амбасаде, Америка, бела застава,
бело, Београда, безначајно, бијела,
битка,БојнаКосову,боја,бојенеба,
борба,брод,Црвеназастава,Црвена
Звезда,црвенисе,црвеноплава,част,
дочек,дом,другаТита,држати,др-
жавна,државни,државност,двогла-
виорао,елементдржавности,енгле-
ска,Ферари,филм,флег,глупост,из-
даја,измењена, јарбол, јарболи, југ,
југословенска застава, Канада, кец,
кеш,књижица,колач,комунизам,кр-
па,крш,Лада,лепа,лепрша,лепрша-
ти, лепршава, лепршавост, мајица,
моћ, моја, молим, мотор, на ветру,
национална, националност, наша
тробојка,НАТО,навијачка,небитно,
Немачка,незаинтересованост,никад
наполакопља,одбојка,Олимпијске
игре, орао, основна школа, острво,
освајање, ознака државе, параван,
патриота, Peugeot, плави, победни-
ци,подеротина,предатисе,предмет,
припадност, пропаганда, пропало,
пропаст,прослава,првенство,Први
мај,пулс,репрезентација,репрезен-
тацијаYU, руб, ружна, са звездом,
се вијори, СФРЈ, симбол државе,

симболнекеземље,скуп,скупљуди,
слава,славље,слобода,спорт,Срби-
јаиЦрнаГора,Србије,срце,српска
застава,став,стуб,свечано,свихбо-
ја,свилена,штап,тата,транспарент,
труба,унија,уништити,усмереност,
успех,утакмице,увекдруга,весеље,
вежба, возила, возило, Yugo, Yugо
55,застава,заставаСФРЈ1;
800(223,540,90)+207+31+136

зашто
зато448;питање80;како,збогчега
18; разлог 12; не знам, тако, упит-
ник 6; што, знак питања 4; ја, јер,
радозналост, узрок, због, због тога
3; данас је уторак, филозофија, је,
нејасноћа, неправда, неразумевање,
нешто,објашњење,одговор,питали-
ца,рат,увек,зар,затошто2;?,1000,
башја,башти,безодговора,безве-
зе,часнесестре,чуђење,ћутање,да
не,деца,докле,досада,емисији,глу-
пост,грашак,хиљаду,изашто,инте-
ресовање,јетако,јето,каубој,кажи
ми, којим поводом, кола, коприва,
куда,кудити,лично,лошсвет,мене
воли, Мито не дође, много ствари,
моратако,небоље,недоумица,неја-
сно,нејасност,незадовољство,незна-
ње, ништа, обавезе, очај, одговори,
оправдање,отац,панезнам,пашто,
ПинкПантер,питам,питања,пита-
њенејасност,плач,почетак,поента,
понекад, преиспитивање, радичега,
равнодушност,разлози,реци,ретори-
ка,сад,ситоурадио,случај,стално,
сумња,свакодневица,свеово,сврха,
школа,Шпанија,шта,шташто,што
питаш,шваргла,тектако,тешко,ту-
жнолице,убијати,ух,упитати,упит-
наречца,упитност,уследчега,увек
ја,увекнауму,вечитопитање,why,

застава зашто
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за то, запитати се, запиткивање, за-
што,збогсвачега,збуњеност,знати-
жеља,Зорићпуши,звоцање,жуто1;
800(223,540,90)+129+53+99

зашуштати
лишће205;кесом28;папир23;ке-
са20;ветар18;лишћем17;папиром
16;лист15;звук13;хаљина,шума12;
хаљином, јесен, свила,шум, тишина,
жбун8;бука7;тихо6;грм,папирима,
себе,вода5;чути,дрвеће,косу,смета-
ти,шушкање,уста,змија,жбуње4;ба-
шту,новинама,ометати,поток,радио,
страх,шушкати,умраку, зашкрипати
3;час,галама,глас,гласом,хаљинама,
хартија,изглед,кесама,кесе,кесицом,
кроз лишће, море, мрак, нервирати,
ноћ,новац,парама,померитисе,рећи,
секс,слух,сукњом,све,шапутати,шу-
мети,талас,тренерка,у,устима,водом,
заћутати,захуктати,засметати,затрепе-
рети,завеса,зажуборити2;дасенечу-
је,аномалија,аутомобил,бес,битиупа-
дљив, богати, боја, бомбоне, буђење,
целофан,целофаном,цим,читаоница,
човек,чутинешто,ћаскати,ћутати,де-
те,дискмен,досада,досадно,дрво,дво-
риште, фишеклијом, физички изглед,
фолијом, галамити, говор, градиво,
грло, хаљине, хаљину, хигијену, хоћу,
Ивана,ја,јакном,јако,језиком,јорган,
кабаницом,каожбун,каса,казна,кесу,
кисела,киселавода,киша,коров,коса,
косом,котрљати,кревет,крилима,ку-
ћу, лавабо, листићем, листом, листом
папира, локомотива, мекано, мицати
се,мир,миш,мишићи,мрморити,мр-
жња, на масу, наглас, наљутити се,
напољу, Наташа, не одржавати, не
рећи,нечим,необзиран,непријатан
звук,нервозно,несносно,нешто,не-
згодно,ноћи,ногама,нокте,новцем,

новчаницама,огласитисе,омот,оно-
матопеја,опет,панталонама,папири,
паре,пажња,пена,пеном,пиво,пла-
нине, плашити, по снегу, понекад,
прекид тишине, пријемни, прљаво,
пробрбљати, прозор, прстима, пти-
ца,реч,река,сада,сакривате,састав,
ситан, славином, слово „ш“, смех,
сметња, срамота, стид, стидне дла-
чице, сукња, суво лишће, свеском,
шапат, шш, шумови, шуњалица,
шуп, шушањ, шушмула, шуштање,
шуштањем, шуштати, тих, трзај, у
јесен, у соби, у тренутку, ужбуњу,
удахнути, упозорити, упуштати,
уши, ушушкати, утишати, узнеми-
рити, ветрић, воз, врата, вриштати,
вући,за,забрљати,загрљени,захух-
тати,замуцати,запитати,заседа,за-
сиктати,зашумети,заурлати,завесе,
завезати, зазвучати, зец, зеленило,
зуби,зубима,звучно,живот,журба,
жутити1;
800(165,414,181)+249+36+173

збоггубитка
новца, туга 46; свести 31; смрт 30;
новац23;памћења17;родитеља15;
детета, крви, плач 13; несрећа, па-
тити, вида 12; драге особе, жалост
10;бол,породице,свест9;љубави,
недостатак,патим,плачем,плакати,
посла 8; деце, косе, особе, памети,
пара,патња,породица6;мајке,про-
пасти,вољенеособе,жалити5;крв,
памћење,рат,разлог,разума,среће,
тужан4;добитак,лоше,некога,па-
ти, посао, пропаст, самопоуздања,
сина, сузе, тужно, живаца, живот
3; апетита, баке, чега, члана, члана
породице, дечка, дете, гласа, голуб,
идентитета,имања,килаже,кладио-
ница,коцка,кривица,љубав,мајка,

зашто због губитка



206

немам, немати, несрећан, неуспех,
незадовољство, новаца, оца, пад,
паре,пасти,плаче,плачемо,пријате-
ља,равнотеже,рођака,стана,страх,
страсти,туговати,вољенаособа,во-
љеног,времена,зато,збогнедостат-
ка2;абортус,апетит,бака,банкрот,
бити тужан, бизнисмен, ближњег,
ближњи, брат, брата, бубрег, црно,
цуцле, цвет, човек, ћерке, деда, де-
пресија, драгоцености, другарице,
емоције,енергије,филозофије,гаћа,
глас,главе,градскечистоће,грешка,
губи, губим, губитак, хаос, храбро-
сти,имовине,индекса,испод,Ивана,
изочаја,изразлога,изгубити,изгуби-
тинешто,јесломљен,јетужна,кец,
концентрације,крађа,крај,лепо,лич-
ности,ломимстолицу,лудило,лузер,
љутња,мачке,маме,мањак,маште,
моћи,мога,мозга,нажалост,нацио-
налногпоноса,наћи,најближих,На-
таше,непаничити,нежали,нечега,
неког,немавезе,немар,немаштина,
немоћ,нервнапоремећеност,нерво-
за, несрећно, несрећност, нестанак,
нестанка,нестао,несвестица,неви-
ности,ништа,новчаник,новчаника,
очај,очајавам,очнејабучице,одгри-
женајабука,ока,оловке,особа,оста-
тијачи,остатисам,отац,отишла,па-
дати,памет,партија,патиш,пажње,
песма,питање,плачеш,плаћати,пла-
кање, почетак, покојник, политика,
полудети,понос,ПОРЕЗ,последица,
празнина, празно, пријатељ, проду-
жити,промашај,пропао,радитога,
родитељ, рођеног, са, сахрана, сам
јача,самтужна,сама,самоћа,сарма,
саучешће,сенетугује,секс,сестре,
слободе, сперме, срце, средстава,
срести,стан,статуса,страдам,стра-
дао, стрпљења, свега, тебе, терито-
рије, тешко, тешкоћа, тежине, тога,

трагедија, тугујем, тужна, убиство,
ујака,умрети,урадити,усамљеност,
уследизгубљеног,утакмица,узорак,
узрок,вишка,водајепитка,воде,во-
ље,вољене,затворити,због,збогбо-
ла,збогдобитка,збоггубитка,због
мајке,збогнедостатака,збогнесре-
ће,збогпатње,збогпобеде,збогто-
га,збогтуге,здравља,здравље,зуба,
жали,жеља,жеље,живота1;
800(165,414,181)+281+28+186

званични
јавни 53; незванични 49; представ-
ник 20; официјални 18; гост, изве-
штај14;брак11;формални10;говор,
председник, састанак 8; документ,
јаван,курс,објава,позив7;догађај,
формалан, политика, скуп, закон 6;
договор, језик, официјалан, посета,
прави, пријем, разговор, резултати,
сусрет,уштогљен5;човек,гости,ла-
жни,медији,објављен,одговор,поли-
тичар,потпис,тајни,важан4;акт,де-
легат,дистрибутер,формалност,глав-
ни,хладан,јавно,јавност,људи,муж,
одело, посао, посетилац, резултат,
сајт,став,Устав,уштогљени,важни,
звоно 3; битан, дописник, државни,
форма,глас,хладни,избор,коначан,
крут, новине, обавештење, односи,
одређени,отворени,податак,познат,
познати,правни,приватни,признат,
проглас, протест, рад, раскид, рат,
ручак,споразум,суд,тест,уштогље-
ност,венчање,вести,влада,власт2;
амбасадор,банкет,безвезе,биланс,
бодибилдер,брбљив,број,црквени,
час,чин,чиновници,далек,далеки,
динар,диплома,директан,директор,
дистанца, допадљив, досадан, до-
садни, досије, другарица, другови,
државник, фанфаре, fancy, генерал,

због губитка званични
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гласни,глуп,господар,гумица,хлад-
нипословнисвет,идиот,информаци-
ја,информације,изасланик,избори,
изнад,извештачен,извор,извори,к,
канцеларија, ко, коначни, коначно,
корупција, Коштуница, круг, крути,
крутост, курс марке, лаж, лажан,
лажов,лидери,лоше,луд,људе,љу-
ти, медаље, медиј, микрофон, моћ,
моменат, муж и жена, на папиру,
наглашен, наступ председника, на-
шминкан, наводници, не знам, не-
искрени, непријатност, неприступа-
чан, нервоза, нескривени, нешто за
јавност, незаваничан, незваничан,
незванично,ништа,обавештен,оба-
веза,обавезујући,обавјештење,обе-
лодањени, објав, објављени, обра-
зац,обвезник,одбојни,одбор,одре-
ђен,одвратан,official,officiel,оглас,
оглашен,оглашеност,ограђен,огра-
ђени,ок,онакавкакавније,општи,
општина, орган власти, отуђен,
отворено,овлашћени,озаконити,па-
пир,папири,парламент,персирање,
писмо,подаци,пола је тајна,поли-
тичари,посебан,посланик,послов-
ни, послуга, посредник, поздрав,
познато, правилници, пред јавност,
представљен, преговори, прихваће-
ни, прикривени, признање, призна-
ти, професор, профил, протокол,
протоколарни, првак, речник, ред,
руковање,сапоштовањем,сапозив-
ницом, садашњи, садашњост, сами,
саопштење,савбитан,савез,секре-
тар, сигурност, службени, спикер,
спонзор, стан,страх,строги, сукоб,
суздржани,свадба,свечан,свечани,
свечаност, свет, свилана, шампион,
театрални,телевизија,телевизор,те-
стамент,титула,треба,тужитељ,тв,
удаљени, уџбеник, уговор, уморни,
уображени, устегнути, уштогљено,

уздржаност,Вашингтон,важећи,ве-
чера,велики,венчани,венчанилист,
веренички,вест,веза,видљивост,за
јавност, законит, законски, заобила-
зан,зашто,затворен,завејан,звани-
чан,званични,звук1;
800(223,540,90)+300+99+205

звонак
глас178;звоно85;црква57;гласан
35;звук22;звучан17; јак15; јасан
13;цвет11;мио10;пријатан9;звон-
це8;танак7;продоран,весео6;би-
стар, крај, леп, радост, резак, спас,
звончић 5; смех, тон, звонар, звони
4; бучан, цвеће, чио, не знам, одјек,
пискав,пиштав,ведар,врата3;чаша,
чист,чујан,дан,ђурђевак,гласно,гла-
совит,крештав,Квазимодо,Новагоди-
на,оглашавање,оштар,песма,школа,
шта,тих,ветар,висок,зид,звона,зво-
нак,звончица2;акустика,брз,буђе-
ње,цркве,црн,цртани,цвркут,чудан,
дете,диван,добар,добросечује,доса-
да,дражесан,дрво,фабрика,фин,гај-
де,гибак,гласић,гласничовек,гост,
говор, гра, грув, хитар, хор, храм,
име, инсект, инструмент, испуњава,
јасно, јавност, јек, јека, катедрале,
књига,којијеуобликузвона,конак,
кораци,крајчаса,крава,крепак,кри-
сталан,кућа,кугла,квази,лак,лаж,
лепо,лим,лонац,љубак,меденица,
мелодичан,мелодија,минђуша,мо-
билни, молим, мук, надимак, нечу-
јан,незнање,незвонак,ништа,Нотр-
дам,одмор,одзвањати,оглас,осмех,
оштрина,отворен,овца,певљив,пи-
скутав,пољубац,поноћ,преламање,
причалица, пријемчив, примамљив,
пролеће, птица, радостан, роман,
ручак,рука,сала,слатко,срање,сре-
ћан,школско,шкрипи,штап,танан,

званични звонак
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телефон,ти,тимпан,торањ,туп,ту-
жан, ухо, умиљат, упозорење, веце
шоља, висибаба, водопад, врбица,
вртић,златнозвоно,зумбул,зунзара,
звецкање,звекеће,звончићи,звоник,
звонити,звонко,звоњавина,звр,зву-
ци,ждрело,женско1;
800(164,442,44)+181+75+124

звонити
звоно97;врата69;школа53;црква,
час41;крајчаса40;звонце36;куца-
ти35;телефон26;звук20;крај19;
поштар17;гости16;кућа12;бука,
досађивати,сат9;звати8;долазак6;
лупати,тражити,ући5;буђење,звон-
чићи4;доћи,јавити,наврата,нерви-
рати,одмор,посета,школскозвоно,
улазна врата 3; Божић, чути, гост,
изненађење,комшија,љубав,мобил-
ни,музика,навратима,Новагодина,
писати,празник,радити,смор,свира-
ти,тишина,ударати,зврцкати2;ба-
би, бежати, бицикл, бити дежуран,
брујити, будити, буђење, цео дан,
цичати,цин-цин,црквеназвона,че-
кање,чекати,чупати,чутисе,Деда
Мраз,динг-донг,долазим,долазити,
доле,досада,ехо,галама,глас,гња-
вити,информација,иритација,ири-
тирати,ирвас,изненадити, јако, ка-
пија,киша,клепетати,конопац,крај
свега,крајшколе,крава,кревет,куц-
кати,куће,култура,Квазимодо,лепо,
месинг,метал,музикално,нацркви,
нада,најава,најавити,не,незвонити,
немирност,нервоза,нит,очекивање,
одређеност, одзвонити, оглашавати,
оглашаватисе,ОШ,отићи,пантало-
не,пас,пашњак,ПетарПан,певати,
почетак,почетакчаса,поклон,покло-
нити,посећивати,посетилац,пошта,
поштари, позив, позивати, позвати,

прекинути,причати,прст,прсти,ра-
дост,разгласити,село,смарати,сме-
тати,сметња,смрт,спас,срећа,стал-
но, стан, стискати, светац, светло,
ШерлокХолмс,тандрљати,теткица,
трчати, требати,ушколи,уушима,
ући негде, улаз, улазити, уши, уво,
узбудити, узбуђеност, узбуђење,
узбуна, велико звоно, венчања, ве-
сеље, виле, возити бицикл, вршити
притисак,завеликиодмор,заврши-
ти,завршитисе,зграда,злато,зуја-
ти,звецкати,звекет,звиждати,звоца-
ти,звоцкати,звонар,звонца,звонце
навратима,звонцем,зврндати,зврр,
звука,жуборити,журба,жуто1;
800(221,406,56)+190+14+140

звонко
Спасић 114; звоно 73; Богдан 58;
гласно 45; име 37; глас 33; звучно
18;јако17;спас13;јасно,мило12;
Михајловски, Милојевић 9; црква,
школа8;смех,весело7;мелодично,
тихо, звук6; громко,музика, одјек,
певање, звони 4; Бобан, као спас,
лепо, Осмајлић, радосно, смејање,
танано, Варга, звонце, звончић 3;
бучно,бука,час,чило,чисто,читко,
чујно,деца,фино,говор,јагње,јар-
ко, крај, крај часа, лепршаво,Мир-
ко, пријатно, реско, срце, Звончица
2; акустика, аларм, апотека, архаи-
зам, базен, Белиша, бистро, бистро
плаво,бо´но,Бобек,бојагласа,брат,
бучан,цин,цинцин,црквенозвоно,
цртаћ,цртани,цртанифилм,цртић,
цвеће,цвет,часзавршен,чаврљање,
чигра, чује се, чулно, Деда Мраз,
дете, детињство, девојчица, добро,
досадно,дугходник,Дуле,ехо,еуфо-
рично, фризер, фудбалер, Гашпар,
глатко, говорити, громогласно, хор,

звонак звонко
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има, јасно и пријатно, јетко, Јован,
клупко,којеодјекује,комшија,коњ,
ковџе, крици, кристал, куче, кугла,
кум, Квазимодо, легенда, лепљиво,
лепозаухо,лик,Лончар,лоше,љуп-
ко,Марко,микрофон,Миле,Милен-
ко, милозвучан, мио звук, мој глас,
молим, надимак,Нафтагас, незвон-
ко,обућар,одговара,одмор,оглаша-
вање,оштро,овцазвонара,пас,па-
туљци,песма,песнички,ПетарПан,
петља,пева,пиштаво,планина,плит-
ко, полетно, прапорци, претварање,
пригушено, разговетност, рећи, ре-
зак звук, ружа, ружно име,Славко,
славуј,смешан,снажно,срећко,срећ-
но,Станко,сукња,Шашић,школски
час,школско звоно,шта ово значи,
штасад,шупље,талас, танко, тата,
теле, телефон, тип, тупо, ударање,
ујак,умилно,упозорење,усхићење,
весео, Зоран, зујање, звонце школ-
ско,ЗвонимирБобан,звонити,звон-
ка, Звонко, звоно час, звоно мало,
звоњава, звоњење после часа, звр,
зврррр,звучан,звучати,звучнорас-
певано1;
800(223,540,90)+200+67+145

звоно
црква152;школа140;крајчаса39;
звук 36; врата 35; телефон 26; крај
25; спас 24; час 21; гости,школско
12; бука 7; метал, одмор 6; крава,
кућа, сат, зелено 5; буђење, гласно,
овца,почетак4;долазак,глас,храм,
каоспас,клатно,обавештење,школ-
ски час, узбуђење, узбуна, златно,
злато3;Богородичинацрква,Божић,
брод,изненађење,јутро,Квазимодо,
мобилни,Новагодина,опасност,по-
лазак,поштар,позив,срећа,школско
звоно,тон,трзај,узнемиравање,вре-

ме,знак,звонце,звоњава2;бајка,Ба-
нић,bell,белбел,бицикл,Богородич-
на црква, брзо, будилник, будјење,
Будва,буђењезашколу,царско,цин
цин,црквено,цртани,цртанифилм,
цвеће, цврр..., чекам, чекић, чудан
звук, чувар, да се чује, динг донг,
договорено, досада, дрво, дугме,
дум трас, џеп, електрично, галама,
гимназија, глава, главобоља, глина,
гост,ГрахамБел, гвожђе,хаос,Хи-
ландар,испорукапице,јак,јако,јел-
ка,камбана,катедрала,комшиница,
крајчасаушколи,крајшколе,кугла,
лето, лим, Љуба, мало, манастир,
мелодија,МићаТомић,Москва,мр-
тво,нада,најава,неволим,нервоза,
нештошто има звук, новогодишњи
поклон,новост,одмах,оглашавање,
око,опомена,оружје,основнашко-
ла,паузазаручак,Павловљевоглед,
Пераст,пице,пластика,почетакча-
са,почетакодмора,подсетник,пола,
попЋираиСпира,посета,послуга,
праг, прапорци, прекид, престанак,
продоран звук,радост,радоватисе,
разглас, ринг, роб, Русија, серија,
снег, Спасић, средство обавештава-
ња, стаклено, стан, старина, страх,
стрес,струја,светло,школаицрква,
школе,такси,танго,тата,тонови,то-
рањ,тост,украсна јелци,устајање,
венчање, весеље, вест, за почетак
наставе, заштита, зграда, зид, зрак,
звекир,звон,звонар,звоник,звони-
ло, звоно, зврц, звррр,жеља,жито,
журба,жутозвонце1;
800(235,199,417)+191+11+137

звучати
музика94;чути47;лепо44;чутисе
43; добро 35; певати 29; песма 21;
слушати18;звук16;гласно15;глас

звонко звучати
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14;тон13;бука11;глупо9;гласити
8;јасно,одзвањати,звучник7;лоше,
одјекивати6;говорити,јечати,мело-
дија 5; гитара, као, пријатно, слух,
тишина, звонити 4; брујати, чудно,
изгледати, јадно, јако,мислити, од-
јек,причати,шкрипати,ухо,зазвуча-
ти3;акустика,чинити,чутисејасно,
деловати,дивно,ехо,грозно,клавир,
личити, не звучати, оглашавати се,
осећати,певање,птице,рећи,схвати-
ти,сирена,смешно,снажно,тужно,
уши,виолина,зујати2;„изгледати“,
акустичан,аларм,арлаукати,авион,
бенд,безвучност,битигласан,бити
уплашен, боја, брујити, бурно, CD,
цврчак,чинитисе,чинитисе,чул-
ност,чуло,чутисебе,ћути,дречати,
дубоко,елоквенција,фонетика,фре-
квенција, галама, галамити, глагол,
гласатисе,гласност,гласови,гласов-
но,глупост,глув,говор,грубо,хели-
коптер, хучати, имати нечег, имати
реч, импресија, искрено, истинито,
изгледа,изражајно,јека,језик,јези-
во,каонешто,каослон,капикише,
касета, комарац, котрљати, крик,
квалитет, лаута, леп, лепо свирати,
лепота,лепше,лирика,љубазно,ма-
нифестација,мелодично,милозвуч-
ност,могућностразличитогпевања,
монотоно, мотика, музикалност,
начин, најбоље, немило, newwave,
нота,оцена,одавати,одсек,одслуша-
ти, одзвањам, одзвонити, орити се,
ослушкивати,оставитиутисак,осва-
јати,озвучење,пчела,песме,писак,
плакати,плоча,подсећати,поштено,
познато,пренос,препотенција,при-
ча,пријатнозаухо,пријатност,при-
вућипажњу,признаница,пробијати,
простирати се, пуштати голубове,
радио,сагласје,саобраћај,схватање,
сигнали, сијати, складно, скромно,

смрдиш,снимати,спикерка,сребро,
срећа, срећно, сталожено, струјати,
сугласници,супер,свирати,шушта-
ње, таласи, тежити, тихо, тонови,
топло, удар, удараљке, уплашено,
успех,уво,ужасно,уживати,весело,
вибрирати, викати, виљушка, вок-
мен,завијати,зијати,значити,знати,
зрачити, звецкање, звецкати, звеча-
ти,звонце,звоно,звучатидругачије,
звуктати1;
800(173,484,136)+217+78+154

здравство
болница70;лекар41;медицина38;
болест30;бело28;доктор25;здра-
вље 18; лекари15; лоше, осигурање
14;Домздравља,лек,помоћ13;уста-
нова 12; штрајк 11; беда 10; мама,
мантил9;белимантил8; амбуланта,
доктори,јединство7;лекови,пропаст,
школство 6; чекање, лечење 5; књи-
жица, корупција,медицинска сестра,
ужас4;Црвеникрст,хуманост,инјек-
ција,организација,плате,просвета,за-
штита3;апотека,болнице,диспанзер,
хаос,ходник,ијединство,игла,јадно,
лошеплате,медицинскесестре,мини-
старство,немаштина,прљаво,распад,
ред, сиротиња, социјала, социологи-
ја, ужасно, здравствена књижица 2;
ашов,ауто,белазграда,белимантили,
белоодело,белопацрно,бирократија,
битно, блентостамин, бљак, болести,
бољка,братство,брига,цена,центар,
чекати,да,дело,дом,домовиздравља,
другарица,есенција,фармација,фаса-
да, физиотерапеут, гњаважа, healthy,
хирургија,хитна,хитнапомоћ,хуман,
хуманизам, ифармација, ипросвета,
и школство, игле, инјекције, јабука,
јад и беда, јавашлук, једноставно,
језа, картон, кева, клиника, колапс,

звучати здравство
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корумпирано, криминал, критично,
крст, кул, лечити, лекарство, лик,
ломатати, лопови, лоше стање, ло-
шиуслови,лутка,мајка,малеплате,
мантили,Марина,министар,мирис,
мит, моји, мртвачница, мучнина,
муфљузи,најважније,небитиболе-
стан,нефункционише,неваља,не-
ажурно, неболесно, нефункционал-
ност,нељубазност,немапара,неод-
говорност, неопходност, неоргани-
зованост, непријатност, неупућено,
никакво,област,очај,особље,пауза,
племенито, племенитост, полуобра-
зовани,помагање,помоћна служба,
позив,природа,проклетиња,пропа-
дање,психа,ради,радници,расуло,
редови, рупа, само ружне ствари,
секта,сестра,Симина,сиромах,си-
ромашно,систем,слепци,слушали-
це,смрт,социјалажешћа,социјална
заштита,социјално,споро,спорост,
срање, срећа, стање, стерилизација,
страх, страшно, судство, суморно,
свими,труло,ухаосу,укризи,уби-
це, учмалост, вакцина, васпитање,
заосталост,заостатак,заштитаздра-
вља, здравствена установа, змија,
значајно,зрак,зубар,живот1;
800(235,199,417)+204+138+146

зелен
бор135;лист75;трава62;млад33;
бостан28;врт16;дрво13;коњ,трав-
њак11;купус,жут9;ливада,незрео,
орах,шума,зуб8;парадајз,ванзема-
љац 7; црвен, човек, џемпер, грм,
очи,парк6;шаргарепа,жбун5;чај,
гуштер,јабука,краставац,Марсовац,
муслиман,одбеса,плав,прстен,ска-
кавац,тепих,здрав4;ауто,гора,гра-
шак,храст,киви,конац,лимун,лук,
Мађар, младић, момак, од зависти,

природа, венац 3; биљка, болестан,
цвет,гај,имлад,јелен,капут,кишо-
бран,лишће,луг,неискусан,пасуљ,
плод,поље,поврће,предео,пролеће,
салата,слобода,сто,супа,свеж,шал,
улицу,воће,војник,враг,завист,зид
2;аутомобил,башта,бео,боја,боја
флоре, брег, бршљен, црн, црвено,
чист,ћилим,ДамљановЗеленко,де-
чаци,дечак,дивно,дом,досада
досада
досада, дукс, двориште, екран,
фломастер, град, грана, грозд, хло-
рофил, храм, и јак, јаблан, јастук,
јелка, јесен, јести, јоргован, још
си, још увек, Јована, када, камен,
камион, капија, картон, кисео, к’о
трава,колач,коприва,корњача,кос,
костим, кревет, кров, кућа, лишај,
љубичаст, Марс, маслачак, модар,
мотор, мрква, наиван, неискуство,
немоћ,неопрезан,нит,новац,облак,
обран,одмуке,огртач,око,оловка,
опуштајући, осрамоћен, Паја, пан,
пас,пашња,пашњак,першун,појас,
покривач,поток,прав,призор,про-
планак,прут,реп,Ровчанин,салату,
сан, секс, семафор, семофор, си ти
још,сир,слина,сомот,спанаћ,спид-
чина, страх, страва, свет, шампон,
шатор,шпанат,табла,таман,терен,
траг,траве,трн,туга,вампир,ванзе-
маљци,великипростор,ветар,веза,
вињак, витез, зец, зелембаћ, зелен,
зеленкасто,зеленоволимтезелено,
змај,зрео,жаба,жене,живот1;
800(165,414,181)+209+22+128

зелени
трава101;лист59;природа30;парк
25;бор23;шума,травњак20;црве-
ни 19; боја, дрво, врт 15; ванзема-
љац, венац 14; ливада 12; пролеће,

здравство зелени
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ванземаљци 10; очи, тепих, зуб 9;
пашњак,семафор8;Марсовци,му-
слимани,плави,покрет7;цвет,чај,
млад,појас,природни6;картон,љу-
ди,Марсовац,муслиман5;гај,кра-
ставац, одмор, скакавац, сто, жути
4; ауто,беретка,брег,црвен,човек,
грм,кров,мали,млади,незрео,пара-
дајз,Шиптар,жбун3;аутомобил,ба-
лон,бели,борови,брдо,црни,црве-
но,дијамант,долар,дрвеће,џемпер,
Ирска, купус, лепо, лето, листови,
лишће, мир, незрели, око, пијаца,
поља, пољана, поље, предео, пре-
кривач, салата, странка, свежина,
талас,терен,травњаци,војска,врто-
ви,здрав,змај,живот,жуто2;биљ-
ни, благ, бон, Босна, браон, брод,
број, Бугари, цртани, црв, чемпрес,
човјек, чвор, ћилим, дан, детелина,
долари, долина, друштво, еколог,
екологија, еколошко, еколози, елек-
тромагнетни талас, extraterrestrial,
фломастер, горани, горица, гуштер,
ја, јабука, јакна, језик, кактус, ка-
мен,камион,капут,карта,кауч,ки-
ви,Космос,крај,крокодил,кукуруз,
леп,лепиљуди,лимун,листдрвета,
љубомора,Мађар,мализелениљу-
ди, маслина, мирно, мрав, мусли-
мански, нада, наивни, недозрео,
незрело,обронак,одбојност,одећа,
окружење,опуштање,пано,папагај,
папир,пашњаци,першун,песма,пи-
јац, планета, планина, плав, Плави
оркестар,под,покретзелених,поли-
тичка партија, природе, природно,
пролећни,прслук,прст,прстен,рај,
Рибља Чорба, ружан, сат, севада,
слинац, слободни, смирује, снени,
стадион,странац,свемирци,свеже,
шал,шарена,ширина, шумски, та-
бла, ташна, Телетабиси, тиркизни,
травнати,травни,трг,Турчин,вага,

вал,војници,војник,здрави,здраво,
зеленебоје,зид,животнаоколина1;
800(173,484,136)+209+20+118

зет
сестра58;ташта40;човек31;снаха
30; сестрин муж 24; снаја 23; муж
22;рођак16;род15;добар14;ћерка
13;таст11;брат10;породица,род-
бина, свадба 9; син 7; ћеркинмуж,
пријатељ,снајка,теча6;брак,кћер-
ка,мушкарац, свастика, тата 5;мо-
мак,немам,ништа,отац,свекрва4;
фамилија,кућа,младић,Зоран3;бле-
сав,бркови,будућност,дечко,добар
човек,глуп,хумор,ја,кћи,кум,леп,
магарац,мајка,младожења,мој,мр-
жња,мука,мушко,памет,прихвата-
ње,проблем,сет,скот,срећа,стриц,
шала,ујак,венчање,занимација,зец,
зелено,жена,женидба2;...,алат,ал-
кохол, архитекта, беба, безвезарија,
билмез,благоњему,блискост,бљак,
бљутаво, будући, Цера, Церовић,
цигаре, цигарета, црна овца, човек
млад, ћелав, ћутљив, далеко, даљи
род,Дарко,дебели,дебело,Дејан,до-
бардосадан,добарје,доброта,доса-
дан,драг,Драган,друг,друштво,Ду-
ле,Ђоле,еланпородице,Француска,
фудбал,фуј,главоња,глупост,ићер-
ка,иснаха,играчка,имам,имамснај-
ку,Иван,издаја,јаје,јак,Јапан,кћер,
кћеркинмуж,кључ,ко,козна,који,
кола,коњ,Коста,кретен,кревет,ку-
че,кука,лаж,лењивац,лепота,лепо-
тан,лептирмашна,лик,локнице,ло-
пов,лош,људе,Мака,мама,мамин,
маминесестремуж,мелемнарану,
Мића,Милан,Миле,Миленко,ми-
љеник,Мира,Миша,млад,младму-
шкарац,Младен,младост,мојотац,
монотонија,мутност,мужрођаке,на-
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димак,најбољи,наочари,напаст,не
разумем,нечији,неизбежно,некага,
неко,немамга,немамзета,неминов-
ност, немогућност, непостојаност,
несугласице, Неша, невоља, Нико-
ла,нилскикоњ,ништавило,новајли-
ја, нови члан, ново, обичај, одело,
одредница, одвратност, опасност,
ослонац, осмех, особа, паметан,
Павел,пазити,перница,полицајац,
породична вечера, породичне везе,
посао,посета,послушан,поштење,
поштовање,потрчко,поверeње,при-
јатељство,пријатнаособа,призетко,
пробисвет, промашај, променљив,
ракија, река, родбинска веза, роди-
тељи, село, сељак, сестрин дечко,
сестринсупруг,слабост,слуга,сма-
рало, смарање, смех, смотан, son-
in-law,спаситељ,страх,странац,су-
коб,супер,суперлик,свађа,шарм,
шкутор,шурак, такси, тасманијски
ђаво, таштин, тазбина, тетак, Тија-
на, тип, традиција, тутор, у кући,
удаја, улизивање, уљез, умиљава-
ње,унук,усудитисе,Васа,Васо,ве-
ридба,весео,види29,високчовек,
војска,вољенаособа,врстарођака,
ВукБранковић,забаван,загрљај,за-
морче,занимљив,зао,зашто,затег-
нутост, заузет, зависи, земљак, зет,
зетина, зетко, зето, зетоња, зетор,
Жика,живахан,животиња1;
800(223,540,90)+287+95+219

зид
препрека86;бео60;бело,цигла46;
слика35;Кинески29;кућа28;пла-
ча22;глава21;плач16;Берлин15;
Кина14;бели13;граница12;крај
11; цигле, шпански, тврд 10; пре-
града9;ограда,соба8;Берлински,
креч, прозор, врата, затвореност 6;
графит, малтер, плав, раздвајање,

раздвојеност,срама,тврдо,забрана,
затвор4;бетон,дебео,камен,мали,
под, слике, зграда 3; баријера, ба-
рикада, бела боја, белина, блокада,
боја, брана, ћошак, ћутања, дрво,
двориште, хладан, хладно, ишаран,
камени, немоћ, одвојеност, ограни-
ченост, ограничење, ослонац,Пинк
Флојд,потешкоћа,празнина,самоћа,
смрт,срам,школа,тврдоћа,удар,уда-
рити,висок,застој2;бесконачан,без-
излазно,бојлер,Цигани,црква,црн,
црвенацигла,црвено,чекић,четири,
чупав, чврсто, ћутање, дељење, ду-
жина,флека,Флојд,фобија, главом
о,грађевина,графити,јачина,јак,Је-
русалим,Кинез,колос,кречење,кре-
чити, кроз, круг, куће, кућни, лице,
лудница, лустер,љубичаст,матери-
ја,моћ,молер,мортал,мрак,немада-
ље,непробојни,непролазност,неста-
билност,невидљив,одбијање,одбра-
на, ограђивање, огроман, окречени,
опеткућа,папагај,параван,плафон,
плавуша, понос, постер, постери,
потпис,потпора,површина,празан,
прекид, препона, прескочити, про-
блеми, простор, пустош, пузавица,
рад, раван, раздор, разједињеност,
рушење, рушевине, рушити, сам,
сенка, сепарација, сива боја, скок,
сликеиполице,слобода,слупанфи-
ћа, смена, смрти, собе, спречавање,
срушен,стена,стид,сто,стоп,страх,
стуб, судар,Шпанија, штала, тама,
тапете,тапети,таван,тешкапрепре-
ка, тврдоглавост, тврђава, у боји, у
главу,учионица,ударац,улица,уса-
мљеност,уши,ВаскоПопа,велики,
велико,видео-клуб,висина,високо,
војска,забрањено,заклон,заробље-
ност,зелен,зелено,зграде,зид,зид
плача,зидати,жуто1;
800(164,442,44)+204+10+130

зет зид
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златан
сат 192; прстен 111; ланац 34; сре-
брн32;вредан31;накит27;зуб21;
сјајан,жут20;ланчић17;добар16;
сребрни12;сјај10;рудник6;дечко,
новац, злато 5; блистав, човек, де-
чак,скуп,вредно,жуто4;дукат,кит-
њаст,кич,крст,лонац,полуга,први,
вредност 3; драг, лажна вредност,
леп, медаља, моћан, Панчић, паун,
пехар, рђав, сија, сребрно, сребро,
занат2;Арапи,безвезе,блатан,бо-
гат,богати,богатство,бронза,брош,
Цигани,црн,Црногорац,члан,дан,
дар,дете,динар,диван,долар,драго-
цен,дрвен,дух,gold,грумен,гуска,
излог,јабука,јаје,кичаст,кип,кључ,
краљ,кров,круг,кула,лажан,лист,
лош,метал,момак,мртвачки,најску-
пљи,најзлатнији,народ,наруквица,
недостижан, неискрено, несрећан,
новчић, нож, обичан, одличан, огр-
лица,окрутност,олимпијада,осмех,
ован,папагај,папир,паре,похлепа,
помодарство, посао, позлаћен, по-
злаћени, праг, предмет, прича, при-
јатељ, привезак, проклет, прст, рај,
ретривер,рог,руке,ружан, сам, са-
вет,сијати,син,сјаји,сјајно,Слађа,
спољашњост, срце, створен, сунце,
шарлатан, шешир,шљашти, топло-
та,траг,ум,успех,увек,вечан,век,
веран, вештачки, завичај, златара,
златник,живот1;
800(173,484,136)+148+59+104

златне
руке205;минђуше115;нити62;го-
дине35;рибице32;полуге31;стру-
не30;жице24;наруквице20;речи
12;јабуке10;косе,очи9;токе7;ко-
ке,накит6;огрлице,прстен,жуте5;
карике,копачке,локне4;ципеле,де-

војчице,дукати,кочије,медаље,на-
руквица,рибе,сјај,сребрне,вредне
3;добре,греде,минђуша,мисли,на-
ушнице,рибица,рукавице,сандале,
виле,власи,вредност,жене2;бље-
штавост, богатство, боје, ципелица,
части, чини, девојке, досада, драге,
дукате,џакдуката,ђинђуве,ере,фру-
ле,гране,гвоздене,идеје,искористи-
ти, кајла, кајле, капи, кич, кломпе,
књига, колибе, копче, коса, коврџе,
крљушт, ланац, лажи, лопта, мајка,
мердевине, метал, ми, наочаре, не-
достижно, непроцењиве, неукус,
нит,ноге,ноте,новац,одаје,одоре,
особе,овце,палме,пажња,пломбе,
полугезлата,поносне,прилика,руде,
рудник, саксије, салате, сарма, секс,
сијајућа,сјаји,сјајне,скупа,средина,
средине,стране,стручне,струна,стру-
же,ствар,ствари,сустреле,свеже,ту-
жна,улице,усне,уши,увојци,вредна,
заноктице, злато, зуб, звери, звезде,
жеље,жица,жутабоја,жуто1;
800(165,414,181)+133+17+89

зуб
бол 178; зубар 95; бело 46; каријес
37; осмех 28; бео, уста 22; вилица
20;боли14;пломба11;корен10;сто-
матолог, зубобоља, жут 8; протеза,
здравље7;белина,храна,паста6;бо-
лест,лепота,умњак5;десни,глава,
коњ, кутњак, квар, кваран, паста за
зубе,покварен,страх,шупаљ,време-
на, зелени 4; бели, бисер, четкица,
доктор, јело,лепо,око,ординација,
време,жвака3;болети,болови,бу-
шилица,црн,чврстина,јабука,језик,
каладонт, клешта, кљешта, конац,
крв,млечни,орган,оштар,оштрица,
смрт, столица, вађење, здрав 2; 32,
600 дин, амбуланта, Бд, бела, блед,

златан зуб
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-бобоља,бодља,борба,брига,брон-
ски, бубрег, бушење, Colgate, цвет,
четкица за зубе, чика Браца, чист,
чистоћа,денс,дент,део,дете,друг,
фобија, главобоља, глеђ, грозно је
кадболи,грозота,хигијена,инат,ја-
чина,јао!,јој!,кез,кљова,која,кон-
трола,коњски,коска,кост,крљушт,
лекар,лепосмех,мајка,Марија,ме-
со,мирисзубара,млеко,мојакварна
четворка,мојасестра,мрзимзубара,
нага,навлака,низ,НовиСад,очњак,
операција,Орбит, осмјех, оштрина,
парадентоза,пас,поквареност,поква-
ренштина,прање,прањезуба,преле-
пи бели, проблем, проблеми, први,
пулпа,раст,реклама,родитељи,секу-
тићи,сјај,смех,смејање,снег,срџба,
стабилно,стоматолози,стубживота,
шакал, шупљина, тампон, тата, ти-
гар, тут, угриз, усне, узети, вадити,
здравосмех,здрави,зец,зеленизуб,
зелено,златан,златни,зуб,зубарка,
зуби,зулуф,звук,животиња1;
800(235,199,417)+171+21+107

зубни
лекар 197; каријес 58; бол 46; док-
тор,зубар40;картон27;квар25;тех-
ничар23;каменац,протеза18;ден-
тални15; паста 13; конац12; бело,
пломба,усни7;корен6;бели,болни,
глеђ,лек,ординација,стоматолог,су-
гласници, сугласник, зуб 5; болест,
четкица, глас, мост, протетичар,
страх, уста, вилица 4; апарат, део,
десни, гласови, преглед, проблем,
техичар,зуби,живац3;болови,бу-
шилица, каладонт, лук, накит, сто-
мачни, стоматологија, умњак, усне,
вокали 2; амбуланта, белин, бео,
блиставост,болан,Ca,црв,ЦЗС,чи-
стоћа,чврсти,чврстоћа,дентал,ди-

плома,диспанзер,доцент,докторка,
факултет,фрикативи, гол, хигијена,
изглед, јаки, јакоћа, језични,калци-
јум, кљешта, консонант, коњ, крш,
круна, крв, кваран, кваран зуб, ма-
лени,мирис,мирис зубара,мишић,
надзубни, назални, некомплетан,
нема, непци,Невена, носни, новац,
обавеза,очни,одлагање,оквир,орал-
ни, осмех, оштри, оток, отворена
уста,плак,покварени,придев,про-
блеми,рад,снажан,со,српскијезик,
стисак, стоматолошки, сујета, тех-
ничари, точак, украс, унутрашњи,
уснени, врач, здрави, зека, зубарка,
звучни1;
800(173,484,136)+128+42+75

и
везник 99; наставак 44; тако даље
42;шта39;или38;онда31;тако22;
ништа20;веза17;тд15;а,али,шта
сад14;итд13;и,ја,још11;...,па9;
јошнешто,заједно8;даље,у6;по-
везаност,штаи,тада5;and,нешто,
сад, шта онда 4; ако, дакле, Иван,
крај,најзад,опет,штадаље,штапо-
сле,т.д.,такото,увек,везивање,зато
3;аеоу,да,досада,ишта,љубав,
набрајање, настанак, настави, ни,
о,очекивање,после, сада, спавање,
шта још,тад,такође, затим2;&,?,
ауто,бесконачност,бесконачностго-
вора,бескрајност,бесмисленост,Бог
и љубав, боља будућност, чекање,
дада,добро,додатак,додавање,до-
пуна,друго,е,фотографија,гол,го-
ворљивост,иии,ионда,ито,игла,
ииииииии,имајош,ипак,ишчекива-
ње,итд.,између,јатион,јебига,кад,
кадјатамоономеђутим,када,како,
као, ко, коначно, континуитет, кон-
јункција, лепак, људи, мали, мама,

зуб и
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ми,могућност,мој,молим,мост,на
крају,најлепшеслово,наравноЏеј,
народ, наставак следи, настављати,
незнам,недоглед,неизвесност,неја-
сност,неко,немаи!,нештонедоста-
је,незнање,одлагањекраја,она,она
ија,они,опетисто,остало,паи,па
шта,патенинити,пар,плус,поред
тога,пре,прича,пријатељство,разго-
вор,реченице,ред,садаиубудуће,
саставник, следи наставак, слово,
спој,спона,светло,сви,ш,штасад?,
штасада,штавећ,шта?,та,такодан
заданом,тетка,то,тојето,тусам,
туга,ууу,већ,вероватно,везати,ве-
зује, ви, вокал, зарез, знак питања,
живот1;
800(223,540,90)+174+80+113

идемо
даље146;кући99;заједно72;напо-
ље25;наморе19;негде,уград14;
кућа 13; напред, тамо 12; ходамо,
шетња,ушетњу11;пут10;улицом
8;где,некуда,путовање,стојимо,у
биоскоп 7; одмах, уживот 6; брзо,
право, у школу 5; покрет, сви, ше-
тамо, шетати, у провод, журка 4;
биоскоп, далеко, до краја, ходање,
ићи, кораци, крећемо, куда, на пут,
нажурку,неидемо, одмор,полако,
полазак,провод,путујемо,улица3;
акција,дискотека,ЕКВ,горе,хајде,
хајдемо,иностранство,излазак,кре-
ћемосе,кренути,кретање,море,на
факултет,наизлет,напиће,одлазак,
остајемо, сада, свуда,Шабац, уди-
скотеку,укуповину,узезање,успех,
зезање, живот, журба 2; а стојимо,
’ајде, амбиција, аутобус, бескрај,
бицикл,билогде,бусом,чекамо,да
се забављамо, даљина, догађање,
доле,доње,досада,двојељуди,фа-

култет, гајби, где?, главом уздигну-
те, градом, хај’мо, ход, Холандија,
идемо, идемо идемо, игра, Ивана,
Калемегдан,Калиш, камп, каснити,
кодмене, коначно, корачати, корак,
крај, кренути негде, кући петак је,
летимо, летовање,Марс, на, на ба-
скет,наекскурзију,нагоре,накафу,
налетовање,наМарс,наплажу,на
реку,насплав,натрчање,наулицу,
назимовање,напредак,напредујем,
наредба,неувек,никуда,Новагоди-
на, НС, одавде, одлазимо, одлука,
о-о-о-оооо!, опет, патике, пешице,
плажа, плешемо, победа, поћи, по-
ђимо, покушати, полазимо, пољем,
повратак, путем,путовати, распуст,
санке, сарма, секс, Сомбор, спорт,
стаза,стазом,стижемо,сутра,свест,
свизаједно,школа,тамогоре,тешко-
ћа,у,уакцију,удиско,уфинале,у
излазак, у кафић, у напад, у пицин
парк,упланине,упоље,управцу,у
сурет,уШабацнавашар,уштетњу,
у шуму, ухватити за руку, успети,
устајемо,утакмица,вани,воз,заба-
ва,застава,зашто,живимо,журимо,
журити1;
800(165,414,181)+197+10+122

изтога
следи148;произилази65;изаћи35;
одатле29;закључак28;разлога25;
закључујем 16; извући, кутија 13;
закључити 12; излази 11; разлог,
свега, због тога 8; проистиче 7; за-
то6;дубина,извадити,ништа,поу-
ка,тако5;бунара,флаша,излаз,из-
лазим, извући се, после, се види, у
то,угла4;бежим,бунар,изчега,из
овога,коцка,научити,одтога,произ-
илазити, се извући, следити, учим,
унутра,унутрашњост,узети,вода3;

и из тога



217

буре,цев,дакле,дана,добити,дола-
зи,џак,џеп,иза,излазак,извлачим,
извуци, извући поуку, кога, места,
мрака,напољу,рупа,стање,све,та-
мо, торба, видети, видим, закључи,
закључујемо2;’ајде,аутомобила,бе-
ба,бедак,бежи,блесаво,бућкуриш,
бунила, бурета, бутика, црв, чаша,
чоколада,ћуп,даље,дела,дно,доба,
добијам, добитак, долазак, долазим
до овога, џака, џепа, федер,фиока,
фрижидер,геометријскотело,говор,
града,итога,исподтога,испредто-
га,истиче,истина,Ивана,из,изћу-
па, из канте, из куће, из нечега, из
њега,изсвега,изтога,излазимо,из-
леглопиле,изненађење,изниче,из-
нутра,извади,извести,извод,извор,
извуци закључак, извући најбоље,
извућизакључак,јабука,једиговна,
једнако,катоме,канта,књига,кон-
текста,корист,крај,куда,ланац,ло-
нац,лопта,мога,мрак,на,накрају,
натога,натоме,наново,настајање,
настао,научи,неследи,неследини-
шта,неврединишта,немабекства,
немам,нешто,нога,ноге,новчаник,
о, облака, одакле, оданде, орман,
отићи, пакет, пекмез, пиле, питати,
пити, пиво, по томе, помоћу, поред
тога,посебно,потиче,потом,поуч-
но, повући се, предавање, предмет,
призора,продавница,произаћи,про-
изилазито,производ,пролаз,прона-
ћи,просути,радити,расти,резултат,
рука,стога,самзакључила,самза-
кључио,сазнајем,сеизвлачи,сене
вади,серађа,серодила,сефа,секс,
сипати нешто, скакати, скривање,
слади,слединешто,следисвађа,сле-
довање,смисао,соба,стајати,створ,
супа, суштина, свашта следи,шта,
тако да, талог, тече, тегле, терет,
ток, томе, треба, тренутно, тунел,

у,умени,утоме,учило,учиш,уџбе-
ник,угледа,вадити,видимо,зашто,
због, зец, зла, знање, знаш, звезда,
жбуна1;
800(165,414,181)+246+36+175

иза
испред80;позади66;леђа27;про-
шлост20;назад16;врата14;испод,
кулиса, кућа, зид 12; куће, нас 11;
мене,угао9;параван,угла8;далеко
7;ћошак,напред,сакривен,сакриве-
но,свега,завесе6;хоризонта,поред,
скривање,скривено,тамо,за5;чега,
ћошка,двориште,њега,после,заве-
са4;дуге,кулисе,мрак,непознато,
невидљиво, паравана, себе, зида 3;
брда,брдо,дрвета,дрво,дуга,где?,
хоризонт,иза,клупа,над,нечега,не-
где,неког,ништа,ограда,около,опа-
сност,позорница,ред,сдругестране,
скривен,спор,стола,стварност,зао-
статак2;амбис,back,бесконачност,
безбрижност, behind, бина, бине,
близу,брада,брава,Brut,цигла,че-
га?,ћорсокак,деца,други,двојник,
дволичност, главе, главно, границе,
губитници,ходник,ииспред,истог,
историја, иза мене, изнад, камион,
капија, књиге, код, кога, корак, ко-
рупција, Коштуница, кревет, крити
се,крш,лига,линије,мало,Марко,
моста,накрају,након,налазитисе,
нассвих,натраг,назадан,неиза,не
окрећисе,невидисе,небитно,нечег,
некада,некога,нелагодност,неочеки-
вано,непознатог,неримећен,нијеис-
пред,никад,ноћ,нос,ново,облака,
од, ограде, око, окрет, онда, орман,
освртање,панапред,пазади,плани-
на,плот,подмуклост,поглед,поље,
понижење, потчињени, површине,
пратига,пратилац,правац,предлог,

из тога иза
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приколица, притајен, привида, про-
паст,прошлосткојајелоша,прова-
лија, разум, реалности, решетака,
решетке,сакриосе,сакрити,сакри-
вање, седиште, слабост, следбеник,
следећи, сметлиште, смор, спрата,
стакла,страх,страст,стуба,ствари,
стварности,Сунца,све,свегастоји,
свих,школе,шупе,тајна,тамно,та-
модалеко,тела,терет,трач,траг,тра-
ва,ту,утами,увекпоследњи,уз,уза,
важно,војске,време,вршитинужду,
заборав,заклоњено,закон,закона,за-
твор,збуњеност1;
800(235,199,417)+212+157+144

избори
председник 91; политика 62; гласа-
ње 21; неуспели 19; неуспех, пре-
вара, пропали 16; Коштуница, про-
паст, Србија 13; председнички, за
председника 12; крађа 11; држава
10;бирање9;глупост8;листић,по-
беда,Слоба,Шешељ7; досада, ку-
тија, парламент, власт 6; кандидат,
одлука, смор 5; гужва, катастрофа,
могућност,народни,опет,ужас4;би-
рачи,демонстрације,ДОС,досадно,
дужност,глас,глупости,лаж,људи,
народ,парламентарни,плакати,пре-
варе,странке,ТВ3;2002,5.октобар,
бирати, бирати некога, бојкот, част,
ћутање, демократија, демократски,
други круг,Ђинђић, фрка, губитак,
губљењевремена, Југославија, кан-
дидати, корупција, листићи, лудни-
ца,манипулација,Мићуновић,Мило-
шевић,мис,мучење,напор,недеља,
неправда, несигурност, неуспелост,
ништа, парада, политичари, право
гласа,предмет,пропадање,прошли,
протести,рекламе,републички,сме-
јурија,свађа,тишина,туга,уСрбији,

занимљиво 2; 02., 18 година, 2000,
2002 2003, 21.09.1999, 24.09.2000,
5.10.,8.децембар,агонија,бело,бе-
смисао,беспотребно,безпоенте,бе-
закоње,биласамтамо,борба,бука,
ЦЕСИД,црн,ЦрнаГора,чај,често,
детаљи,Динкић,доклевише?,досад-
ни,досађивање,достатога,два,дво-
умље, еуфорија, факс, фарса, фрка
велика,гласнарода,гласачи,гласач-
какутија,гласачкилистић,гласачки
листићи, гњаважа, горе, грађани,
грешка, губљење, губљењеживаца,
хаос, хладноћа, игра, ишчекивање,
избор,избори,изборити,изборнили-
стић, једна персона, кампања, који,
којикруг?,који?,комедија,комедија-
шење,компјутер,корист,краљ,круг,
кутијезагласачкелистиће,лажи,ла-
жирани,летак,лошидани,љут,мај,
малверзације,мандат,манекенке,ме-
ђународно, међународни, Микијев
забавник,митинг,могућности,мора-
ње, мука, наместити, намештаљке,
намештени,не,неидем,неуспети,
небитно, недељом, неизвесност,
немири, неповерење, неправедни,
неред, нерегуларни, нервирање, не-
слога,неуспешан,незаинтересован,
незаконитост, никад, никада, нису
успели, нови, обавеза, обавезно,
одабир,одлучност,октобар,опетиз-
бори,опетпропали,опет?,оптереће-
ње,отпор,папир,папири,папирићи,
паре,пароле,партија,петиоктобар,
питање, по који пут?, подметање,
појам,политички,понављајусе,по-
ништено,поновљен,поновљени,по-
новни,пораз,прави,право,председ-
ници,предсеник,предстојећи,преми-
јер,претерано,превремени,промена,
промене,пропаганда,пропало,проси-
пањеизшупљегупразно,прошлост,
радикално, референдум, република,
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решавања, савез, савезни, се, се-
лекција, селекције, следе, слобода,
Слободан Милошевић, слободни,
смарање,смех,спреј,СПС,срамота,
СрбијаиЦГ,стално,степенице,стра-
ва,сукоби,сутра,свашта,сврсисход-
ност, шанса, телевизор, тест инте-
лигенције, тражење, укори, успон,
увек актуелни, узалудност, варање,
ватра, вештост, вишепартијски,Во-
јаКоштуница,ВојиславКоштуница,
војводе, воља, yу, за власт, забава,
зафрканција,заглупљивање,залуђи-
вање, замарају, замерање, зар опет,
збор,збрка,зезање,журба1;
800(221,406,56)+294+31+201

између
две ватре 91; међу, осталог 33; ре-
дова 30; средина 28; у средини 23;
нас22;ватра20;поред13;дварата
11; сендвич 10; јаве и сна,људи 9;
усендвичу7;двоје,унутар6;чега,
двоумљење,нечега,ноге,ногу,њих,
пауза,пролаз5;добраизла,двази-
да,иза,небаиземље,негде,неодлуч-
ност,нешто,нигде,около,остало,у,
зграда, зидова 4; часова, два света,
крајности,кућа,мост,однос,препре-
ка, речи, средњи, свега, тога, веза,
зид 3; дете, дилема, два, два града,
граница, гужва, кроз, љубав и мр-
жња,међа,менеитебе,ми,насре-
дини, небо, некога, неодлучно, ни
тунитамо,ноћ,оброка,одлука,око,
после,простор,пут,сан,снаијаве,
споља,тунегде,ушкрипцу,улица,
ватре, векова, зидови 2; 2, 2 ватре,
Алиса,аутомобил,аутопут,беба,bet-
ween, бигамија, бирам, близанци,
близу, браћа близанци, чардак, час,
часови,чега?,чекићинаковањ,да-
љина, Данко, дрвећа, дрвеће, дуга,

двачаса,двачовека,дваиспита,два
ока, двапар, двапса, два реда, два
зла,дваживота,две,двекутије,две
стране, две странице, две вере, две
воде,двезграде,двојељуди,двоми-
шљење,енергија,година,голф,гра-
нице,грешка,ГСП,и,истокаизапа-
да, исток-запад, ивица, јава и сан,
јаз,јела,камен,клаустрофобија,клу-
па,код,кога,кошаркашкитерен,кра-
јева, крајност, кутије, лавиринт, ле-
пиња,линија,лопта,лудост,љубав,
међ,међувише,менеињега,место,
многих, море, мотор, на граници,
на крају, на путу, нанос, напредак,
настран,незнам,нечег,недоумица,
неизвесност, нелагодност, немачки,
неодлучан, неутралан, ни тамо ни
овамо,нитамони’вамо,ничег,нога,
нос,ограничење,ониона,опкољен,
орах, организованост, особа, оста-
так, паралелних светова, паузе, пи-
тање,почетак,почеткаикраја,поје-
динац,полниорган,понор,пороци,
потајно,празно,пре,предавање,пре-
домишљатисе,према,при,проблем,
процеп,расцеп,растанак,растрзава-
ње,рашчереченост,рат,рата,ратова,
раздвајање,реч,реченица,редови,ре-
ка,родитељ,сада,самоми,секунда,
скроз,скуп,словож,сметња,спона,
спрат,стабилност,станица,статива,
стешњен,стишњен,странотело,су-
коб,сунђер,супротност,сувишност,
светова,светскират,тебеимене,те-
скоба,теснац,тесно,тост,три,троу-
гао,ту,туге,уцентру,умеђувремену,
усредину,устиску,усред,увек,увек
ту,ужина,вагање,ватравода,врата,
x, забринутост, заглављен, заграде,
заједно, заљубљених, збуњен, зида,
златнасредина,зонасумрака,звона,
Zwischen,жеље,животисмрт,живо-
таисмрти1;
800(223,540,90)+270+66+188
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изнад
испод135;горе101;небо65;над,ви-
соко30;свега22;свих19;кров13;
нас,преко9;плафон,висина,више,
врх8;Бог,на7;облак6;хијерархија,
спрат,закон5;лустер,моћ,власт4;
доле,главе,испред,наврху,надређе-
ност,облака,положај,поред,поврх,
председник, птица, успех 3; авион,
бољи,ја,крова,људи,мене,накро-
ву,неба,ниво,облаци,осталих,по-
лица,сто,стола,уображен,узвише-
ност,виши,земља,земље2;2.спрат,
above, архитектура, бити бољи, бо-
ље,божанство,брдо,цар,циљ,црте,
чежња,човек,даље,демократе,дик-
татор,дрвета,дрво,дуга,фотографи-
ја, газда, горњи спрат, град, града,
граница,границе,истокаизапада,је
небо,јенеко,још,класа,коцка,коса,
космос, Коштуница, Котора, круга,
кућа,купола,кутија,лампа,лестви-
це,лет,лифт,маса,материје,менене-
што,моћан,могућност,надохватру-
ке, надлежност, надменост, напред,
натпросечан, нечега, недостижно,
неко,неограничено,никад,нос,оба-
ла, обруча, очи, одједном, одозго,
ореол, покрај, полице, породица,
потценити, потцењивање, правац,
престиж, професор, просека, про-
зор,први,рај, рука, сад, сата, себе,
ситуација, скала, слеп, слуга, спрат
изнад,средина,сталеж,страст,сун-
цобран, супериоран, супериорност,
свакога, свега љубав, свет, света,
светац, светлост, сви, шеф, широк,
тло,требабити,трон,упредности,у
ваздуху,ум,управљање,успешност,
увек,увис,узвишен,узвишење,ван,
ваздух, видљивост, висину, висок,
високолети,вишиниво,воде,зако-
на,звезде,живота1;
800(235,199,417)+178+90+124

изненада
одједном 131; неочекивано, одмах
37;поклон28;страх26;изненађење
23;смрт21;гром20;киша19;нагло
16;срећа15;сад,сусрет14;препад
13;сада11;вест10;брзо,посета9;
радост8;напад,ненадано,пад,слу-
чајно 7; контролни, рођендан, шок
6;доћи,гости,одједанпут5;изнебу-
ха, несрећа 4; бол, догађај, дошао,
напрасно, пут, стрес, suddenlу, тре-
нутак,врата3;ауто,банути,болест,
бум, чуђење, ћошак, дође, долазак,
инфаркт, јако, киндер јаје, љубав,
нада, наједном, неочекиван, невре-
ме,новац,отићи,позив,прасак,пу-
товање, се појавити, случај, судар,
супер, туга, удар, умро, уплашити
се,узбуђење,запрепашћење2;адре-
налин,аутобус,аутоматски,баш,без
храбрости, без припреме, Битлси,
блесак, блиц, бљесак, бомба, брз,
бу,чудно,добро,дођох, гост, грану
сунце, хитно, хорор филм, идеја,
искочи, испит, избацити, излазак,
излетети, изнедрага, изненада, из-
ненађен, ја, један,кадоно,какото,
кључ, кола, кућа, куће, лепо, лице,
момента,мрак,муња,напречац,на
препад,наћи,наглост,наизглед,нај-
зад,наопако,напасти,некада,немо-
гућност, ненајављен, неочекивано
решење, неочекиваност, неочекива-
ње,непланирано,неплански,непред-
виђено, непријатно, неспремност,
незгода, нов, новост, о, очекивано,
очи, одговарати, однекуд, однекуда,
опасност,осмех,осуда,отишао,отка-
зано, отпутовати, овуда, озареност,
пада,падакиша,падаснег,паника,
пао,пасти,перница,писмени,пита-
ње,плахост,плане,пљачка,пљусак,
поглед,погледати,појава,пољубац,
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популаран,пораз,постеља,прднути,
преокрет,препасти,просто,провала
облака,рат,рођење,сачекуша,само-
убиство, се десило, скочити, скок,
скоро,случајност,снажанзвук,снег,
спонтано, спремност, срчани удар,
срећан, старт, страшно, строго, су
дошли,сунце,Сузан,светлост,шта,
шум,тајна,тест,торта,трава,трча-
ње, трен, тренутно, убити, улица,
умрети, унутра, уплашити, усхиће-
ње,успех,усплахиреност,узвичник,
ватромет,ветар,видех,задивљујуће,
запрепастити, заседа, збуњеност,
знакузвика,звона,звук1;
800(164,442,44)+224+28+153

или
али130;или72;везник35;можда31;
избор26;могућност25;ако16;нео-
длучност,шта14;и,ништа13;дво-
умљење,одлука11;ипак,не,ово9;
то7;дали6;несигурност,услов,за-
што5;битиилинебити,како,мили,
неодлучан, несигуран, нешто друго
4;алтернатива,бирање,илиили,јед-
ноилидруго,међутим,могућности,
него,немаили,опција,овоилионо,
пак, размишљање, сад, супротност,
тако,ти,увек,већ,вили,зато3;а,би-
ло,брига,цвили,да,дисјункција,или
не,кад,небити,никад,никада,он,
онда,оно,овако,овооно,повезива-
ње,раставнереченице,разлика,реч,
речца,само,супротно,свашта,улти-
матум2;?,акоово,ау,азбука,били,
билошта,бирам,бирати,брак,брод,
ћуотићи,да...овај...,дакле,даље,да-
нас,дилема,другастрана,другачије,
двемогућности,елем,елиминација,
грудва,хоћу,ито,иди,илишта?,или-
ти, илити?, иначе, ипак да, испред,
избирљивост,изборствари,избори,

ја,једно,јело,јер,још,какогод,кли-
зати, крај, кука, лов, мада, манири,
ми,моћ,могуће,могућностизбора,
мојбившидечко,Морава,може,мр-
жња, на пример, напоље, не знати,
нећкање, недоумица, неискреност,
нема, неодређеност, неопредељење,
нешто, нешто боље, није, одабир,
одабирање,одлазак,одмах,одрица-
ње,око,она,они,опет,опредељење,
or,пацов,паки,пили,питање,пиво,
полемика,посао,повезати,повласти-
ца,растајатисе,растава,раставити,
раставнивезник,раздвајање,разлаз,
различитост, размишљати, сачекај,
синдикат, сиво, солуција, стисак,
сумња, супротне реченице, сутра,
свеилиништа,свеједно,школа,шта
или,шта?,тачно,такото...,трећега
нема,убрзо,уцена,ух!,условљава-
ње,везивање,воља,захтевање,заме-
на, због, злоба, значи ништа, жена,
живот1;
800(221,406,56)+195+77+123

имати
немати257;поседовати57;срећа33;
новац23;све22;паре15;богатство
13;среће12;панемати10;хтети,зна-
ти,желети9;дати,инемати,пара,сре-
ћу7;бити,моћ,моћи,нешто,стећи,
волети,здравље6;богат,давати,стан
5;чувати,ибити,вољу,задовољство
4;битисрећан,мало,радити,сигур-
ност,шта,вредност,знање3;битибо-
гат,битизадовољан,буржуј,чување,
дар, добарживот, добити, довољно,
изгубити, кола, кућа,љубав,могућ-
ност,памет,породицу,посесивност,
присвојити,смисла,стрпљење,ства-
рати, своје, трошити, умети, више,
воља,жеље,жељу2;ауто,бело,бла-
гостање,богати,циљ,човек,дебело,
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деца, добит, добро, доста, другова,
држати у рукама, егзистенција, ех
кад бисмо имали, глас, главу, гори-
во,грозницу,херца,хлеба,хоћујош,
храброст,ихтетинијеисто,изнати,
илибити,илинемати,илузија,има-
ти, имовина, кутија, лаж, мењати,
мир,много,недати,немислити,не
оскудевати, неког крај себе, немар,
неопходно, неостварено, невоља,
новца,нож,обзира,одећа,појма,по-
нос,посао,посед,поседати,поседо-
вање,постојање,поштовати,пракса,
права,предност,престиж,пријатељ,
пријатеље, припадати, припадност,
располагати,разумевање,руке,сања-
ти,сатисфакција,сићу,сида,слобо-
ду,смешно,снове,стила,стрпљења,
створити, супротставити, свашта,
свето,свега,својмир,својина,шта
тозначи,шта?,таленат,тежак,тражи-
ти,труд,веру,возило,време,замор,
заувек,зависишта,здравља,земља,
злато,жеља,живети,живот1;
800(173,484,136)+164+55+100

имућан
богат 370; богатство 31; моћан 30;
човек26;новац17;буржуј,сирома-
шан9; добростојећи, лопов8;паре
6;газда,глуп,паметан5;кућа,трго-
вац, задовољан4; бизнисмен, бога-
таш,домаћин,дућан,сигуран,снала-
жљив,сноб,свемоћан3;базен,благо
њему,дебео,директор,добар,грађа-
нин,јак,кола,мафијаш,моћ,могућ-
ност, надуван, немоћан, несрећан,
Никола, рођак, спонзор, способан,
срећан,шкрт,уображен,владар,зла-
то2; адвокат, ага, али,Баја, башта,
беда,бедан,БекамДејвид,беспомо-
ћан,бићу,БилГејтс,битан,богаттр-
говац, богати, боксер, буржујчина,

цар,циција,да,дајБоже,дебело,дис-
криминисан,доказ,досетљив,духов-
ностабилан,дворац,егоизам,фаца,
газдаМитке,господар,господин,го-
ворница,хирови,хладан,хоћудабу-
дем,има,имање,имати,имућан,ин-
дустријалац, интелектуални, јадан,
капитал, кмет, комшија, корумпи-
ран,ковчегзлата,кожа,криминалац,
културан,кум,Лаза,лош,материја-
лист,матор човек,мерцедес,много
пара,моћизло,моћанчовек,Мрки,
мудар,на,неувиђајан,незадовољан,
никад, нос, новчаник, нож, обала,
обезбеђен, одело, охол, орден, па?,
пакостан, поштован, председник,
препотентан,просјак,пунк’оброд,
пунпара,пунсебе,пуниша,пунопа-
ра, пуно проблема, радан, себичан,
сељак, сићушан, сиромах, сирома-
штво, ситуиран, скоројевић, скот,
слаб, сладак,Слоба, снажан, срећа,
срећан?, Стампи, Станивук, стар,
старац,стариизраз,сујетан,шустер,
тата, тетак Ђорђе, тисућан, тужан,
тврдица,углавитешко,усрцу,удоб-
ност, углавном непоштен, угледан,
умешан,уображенко,успешан,ути-
цај, уживање, велика кућа, велико,
виђен, Виктори, вила, власт, волим
то,вредан,врло, задригао, занатли-
ја,зао,зло,злобан,значајан,знање,
Звездан,звиждати,жеља1;
800(221,406,56)+188+48+141

имућни
људи172;богати111;човек48;ро-
дитељи 33; господин 30; богат 26;
богаташи18;богатство17;богаташ
12;газда,господар,новац10;грађа-
ни,сељак9;грађанин,лопови8;ку-
ћа,трговац7;буржуји,сиромашни,
сноб6;вила5;бизнисмен,моћни4;

имати имућни
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буржуј, дебели, Дедиње, пријатељ,
себични, злато 3; базен, Циганин,
деда, добростојећи, домаћини, ели-
та,газде,Карићи,комшија,кретени,
лопов, моћ, несрећни, политичари,
рођаци, сељаци, снобови, власт 2;
“буржуј”, а похлепни, аристократи,
арогантни,ауто,баје,бактерије,бег,
Београд, бескрупулозан, безосећа-
јан,БилГејтс, бизнис, бизнисмени,
булевар,цар,циљ,цвет,чова,Дарко,
дебељко, добар ауто, доктор, дома-
ћин,досада
досадни,државник,џетсет,гастар-
бајтери,главоња,глуп,глупи,госпо-
да, гости, Хаваји, илегала, имати,
империја, ја, јадни, јак, јаки, јести,
Каћа,кадија,капиталац,Карингтон,
кола,копља,крађа,краљ,краставци,
кућа и базен, куће, лагати, лажљи-
вац,лоши,љуби,људима,мафија,ма-
фијаш,мафијаши,магнат,материја-
лизам,мецена,мештани,много,мућ-
нутиглавом,мудри,накит,непросе,
недоступне, немоћ, несрећан, New
York,особе,отац,паметан,папагај,
парафин, патлиџани, певач, плачу,
племићи,похлепа,политичар,поне-
кадуображени,порномафија,посед,
поседници,послованчовек,послов-
ни,преварант,пријатељи,примитив-
ци,пунисебе,расипање,расипник,
размажени,роб,родитељ,родитеља,
рођак,Ровчанин,спуноновца,сар-
ма,секс,сигурности,сиромаси,ско-
ројевићи, слаби, славан, слој, слон,
сналажљиви, Софка, Србин, срећа,
сталежи,станари,старац,старо,сто-
чар, странци, сујетни, суседи, све,
свет, светлост, таст, тупост, убоги,
угоститељ,уображен,узвишени,ве-
личина, великаши, велики, владар,
владари,власник,властелин,власте-
лини, властодржац, волети, вредни,

зар, завидност, зеленаш, зеленаши,
зет,жене,живот1;
800(165,414,181)+201+17+153

инат
пркос144;тврдоглавост69;Срби32;
терати29;глупост19;Србин,свађа
13;ја,понос12;љутња10;бес,твр-
доглав9;инатитисе,каприц,намер-
но8;контра,пакост7;инаџија,упор-
ност,занат,завист6;лоше,особина,
сестра,српски,сукоб,супротставља-
ње5;баксуз,деца,дете,кавга,лош,
мана, несрећа, принцип4; безобра-
злук, магарац, пркосити, супротно,
тера3;безвезе,будала,бунт,глава,
карактер,лошаособина,љутина,ма-
ло дете, моја сестра, најгори занат,
нарав, некад, презир, противљење,
снага, Србија, срџба, супротност,
терање, терати инат, тврд 2; Алек-
сандра,амбиција,анархија,Балкан,
баш,баштако,башзато,бедак,бе-
оградски пашалук, бесмислен, бит,
бити супротан, болест, бошњачки
језик, брат, будалаштина, буђење,
буква,црно,цвеће,чињењенамерно
против, чисто, човек, чврсто стоји,
ћеф,ћорсокак,дечко,деда,дериште,
дерт,детињаст,дијете,добраособа,
добраствар,добро,доброта,дрско,
дрскост, другарица, другарица из
клупе,другару,држати,дурење,џа-
бе,ебашнећу,глупанавика,глупо,
гордост,гунђање,хоћу,игла,инаће-
ње, инатити, Индонезија, интерес,
истератипосвоме,истрајност,из,из
ината,јарац,камен,карактеристика,
компромис,користан,крава,лошчо-
век,лошзанат,лудост,љубав,људи,
људска глупост,људски,љут,мага-
ре,мама,Марина,ми,мој,мојбрат,
мрзовољан,наквадрат,наддругим,

имућни инат
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намћор, намера, Наталија, навика,
недати,неваља,нећу,негативнаже-
ља, негативно, немир, немирност,
непотребан,неприхватање,нераспо-
ложен, нервоза, неслагање, неспо-
собност, нешто лоше, незадовољ-
ство,незрело,ничији,никад,ником
не треба, ником није донео добро,
ништадобро,образ,оноштомепо-
креће,опстајање,општаособина,ов-
де,пас,пертла,помаже,понекад,по-
сао,потреба,прави,пргав,пргавост,
принципи, пркос власти, против,
противити, противити се, пубертет,
рат,разочараност,родитељи,рогови,
ружно,санеким,самомсеби,самоу-
вереност, сенеисплати, себичност,
сигурност, сила, срдити се, српска
посла, српство, став, стварност, су-
протставитисе,суровост,свима,сво-
јемишљење,својеглав,шта,такође!,
танан,тата,тератипосвом,тинејџер-
ка, туча, Турци, тврдо, тврдоглаво,
твродоглавост,у,уинат,унут.порив,
уручење,усне,утук,ваља,видећеш
ти,врлина,за,забава,залудност,зао,
зашто, завет, зависност, зло, злоба,
злоћа, злонамерност, злопамтило,
знати,жеља,жене1;
800(173,484,136)+245+64+184

институт
болница68;установа61;замајкуи
дете44;наука36;зграда33;истра-
живање 25; болест 23; здравље 21;
факултет19;мајкаидете15;Винча
13;институција11;школа10;завод
9;испитивање,медицина8;Камени-
ца,задецу7;мајка6;дете,економ-
ски,организација,проучавање,уче-
ње 5; кућа, научни, Ср. Каменица,
за језике, за онкологију, за стране
језике, за здравље, здравља, здрав-

ство, знање 4; Београд, биологија,
биолошки, друштво, хемија, истра-
живања, језици, лудница, медицин-
ски, универзитет, за, за кукуруз 3;
болести,доктор,експеримент,епру-
вета, Кирило Савић, клиника, крв,
научници,наукеиуметности,обра-
зовање,пољопривреда,помоћ,стра-
нијезици,уВинчи,закрмнобиље,
засрце,здравствени,животиње2;а
паста,администрација,апарат,ауто-
ритет,Батут,белимантил,бело,без-
бедности,бирократизам,болесници,
болнице,болнички,бољиживот,цен-
тар,центарзастране језике,црево,
човек,чудно,дан,деце,дом,досада,
дрогаалкохол,друш.наука,друштве-
них наука, фабрика, факс, физика,
функционисање,Галуп,где,геогра-
фије, гимназија, Игало, инжињер,
избачен,изучавање,јавни,језик,је-
зика, Јованова, кардиоваскуларни,
колегијум, компетентност, комуни-
зам,коњ,крава,култура,квазиекс-
перти, лабораторија, лекар, лекови,
лисице,лоше,мачка,мајка-дете,мај-
кедетета,маска,машина,ментално
болесни,место,МихајлоПупин,му-
чилиште,наде,напуштенадеца,нар-
коман, народни, наш, научна инст.,
науке,новац,НовиСад,нуклеарни,
одељење,око,онкологија,општина,
особље,Палмотићева,папири,папи-
рологија,полицајац,политичкенау-
ке, пољопривредни, породилиште,
посао, потиснут, познат, професор,
производња, пројекат, проклетство,
психа, Пушкин, пут, рад, радиоло-
гија,рехабилитација,рођење,рудар-
ство, Симо Милошевић, синдикат,
сива, смрт, соба, социјализам, срце
болест, Сремска Каменица, старач-
кидом,странијезик,странихјезика,
Торлак,трактор,UCLA,углед,улаз,

инат институт
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уметност,управа,установаздравља,
установе,вакцина,великазграда,ве-
терина,вишашкола,ВМА,воћарски,
воћарство,воће,ВТИ,забиологију,
заболести,задавањекрви,задезин-
фекцију, за економију, за енглески,
заистраживање, залечење, замен-
тално оболеле, за микробиологију,
замладе,занаркоманију,занаркоти-
ке,занаучнаистраживања,занешто,
занеурологију,запољопривреду,за
радиологију,заратарство,застр.је-
зике,затрансфузију,затрансфузију
крви, за тржишна истраживања, за
заштитуздравља,зазаштитуживот-
несредине,зажене,заживотиње,за-
бава, задужбина, заморчад, застава,
заштита,заштитенараду,затворен,
здраве, здраво, здравствена устано-
ва,зграде,званично,жеља1;
800(223,540,90)+233+70+169

интелигенција
памет 194; IQ 64; ум 48; мозак 25;
вештачка 16;MENSA, тест 12; му-
дрост, способност 11; ја, паметан,
школа10;психологија,знање8;чо-
век,дар7;коефицијент,разум,успех
6;велика,висока5;Ајнштајн,глава,
књига,научник,реткост,сналажљи-
вост 4; број, дивљење, факултет,
наука, природна, степен, вештина
3;120,академик,бистар,близанци,
елита,емоција,емоције,фаx,геније,
иностранство,интуиција,компјутер,
логика,млади, наочаре, некога, ни-
во, нула, образовање, паметна, пас,
професор,просек,психолог,радост,
савршенство,снага,студент,сува,та-
ленат,Тесла,ВишњаиРушка2;170,
балван,бело,безвезе,бежати,биоло-
гија, бистар ум, бистрина, бројеви,
брзина, будућност, чип, ћелавост,

Ћира,да,деца,дете,дискутабилна,
добро,друштвенокорисна,друштво,
дух,Душан,Џими,елоквенција,фе-
номен,фобија, Г17+, гаранција, га-
здарица,где,генетика,генији,глуп,
глупак, глупост, градити, интелект,
интелигенција, интелигентан, IQ
150,IQ220,испуњен,Ивана,изванзе-
маљска,јабука,Јована,казна,кеј,Ки-
ћа,кључ,количник,корист,креатив-
ност,кум,квиз,лак,лажна,лењост,
личност,логичност,логикане,мала,
мана,Марко, мерење, минус, миш,
моћ, моћан, мој друг, моја, морон,
мушкарац,награници,нанивоу,на-
дарен, надмоћ, надпросечан, нарав,
нарцисоидност, наслеђе, наслеђено,
наводно,неизоставно,неко,обдаре-
ност, омладина, особина, памћење,
питање,помоћ,потенција,потенци-
јал, потребан, позитивно, природа,
привилегија,проблем,просечан,про-
сечна,прва,пут,рад,Рајко,расуђива-
ње,размишљање,развој,релативно,
ретард,ретко,робот,родитељ,сени-
це,сестра,сигурност,сирово,слаба,
Слободан Милошевић, смиреност,
средњаклада,старо,стеченост,сту-
дената, студенти, стваралац, супер,
суштина, свемир, свест,шах,штре-
бер, тестови, Тони Бузан, ученост,
умеће,урођена,урођено,урођеност,
Урош,успехуживоту,ванземаљац,
ванземаљци, вешт, висок, високо,
Влада,врлина,закон,ЗоранЂинђић,
жеља,жене,живот1;
800(164,442,44)+219+57+153

информација
вест104;компјутер48;податак38;ин-
тернет24;обавештење21;знање20;
важно19;вести18;телефон17;но-
вине15;битно,шалтер13;сазнање,

институт информација
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тв,важност12;новост10;информа-
тика,радио8;корисно,моћ,рачунар
7;реч, тачна, важна6;988,брзина,
дезинформација,глас,лаж,потреба,
телевизор5;битна,богатство,лажна,
медији,тачност,тајна,трач4;биро,
компјутери,комуникација,мозак,но-
во,обавештеност,питање,потребна,
повратна, проток, станица, телеви-
зија,значајно3;бирократија,будућ-
ност,информисаност,извор,књига,
корисна,корисност,лоша,мисао,не-
штоново,нетачна,нова,новац,нови-
нар,онечему,подаци,потребно,по-
уздано,права,прича,роба,РТС,су-
више, све, текст, трагање, вредност
2; 10, апарат, аутобуска, белешке,
бит,БК,блато, бројеви,цигла, чин,
чињеница, чип, датотека, детектив,
дезинформ., дневник, добра, добро
илилоше,додатак,доушник,драго-
цена,драгоценост,душа,две,двије,
економика,енергија,енглески,факт,
формула, где, грешка, инфо, Инфо
топ,информација,иновација,исказ,
истина,Иван,ко,код,лудило,mail,
манипулисање, менаџмент, могућа
неистина, мучно, на дохват руке,
навреме,најскупљифактор,небит-
но, нема, непотребна, непоуздана,
нештоважно,освему,обавештање,
обавештен,обиље,образовање,Обу-
ћина,општакултура,отвореност,по-
грешан,погрешна,полиција,порука,
посао,пошта,поузданост,поверљи-
во, предавања, примање, прво, пут,
радозналост, распитати, речи, ред,
реклама,сазнатинешто,спас,срећа,
срж, стиже, субјекат, сувишна, све-
страност, свет,школа,штампа, тач-
но, тајни агент, тече, течно време,
технолошка револуција, тест, ток,
трансформација, тренутак, тв днев-
ник, у току, учење, ухо, укључен,

унос,упутство,усвајање,увекпрва,
вестиновине,витално,Воја,вредна,
врлобитно,заинтересованост,зака-
снела, занимљивост, зарада, знак,
знатижеља,жељенавест,живот1;
800(223,540,90)+200+71+122

информацијама
располагати45;компјутер29;бара-
тати17;вести15;бомбардовати,рас-
полажем13;сазнати,знање12;988,
манипулисати11;интернет10;теле-
фон9;обавештен,пунити,шалтер8;
новине,сазнајем,тв,усвет,владати
7;рачунар,слушати,вест6;баратам,
добити, обасути, сазнање, се слу-
жим,сеслужити,телевизор,учити,
веровати, засипати5;информатика,
обавестити, обавештење, подаци,
подацима, преносити, претрпан,
учим4; бомбардовање, компјутери,
манипулишу, моћ, научити, ништа,
новости, обасипати, обасут, обаве-
штеност, презасићен, радио, са, тр-
говати,учење,вестима,владам,засу-
ти,знати3;аутобус,богатство,чути,
досађивати,истина,користити,лаж,
манипулишем, новим, новина, но-
вост,обогатити,образовање,опскр-
бити,победити,помоћи,порука,по-
тећи, поткрепити, пренатрпан, пре-
плавити,пун,рат,реч,сазнајемо,се
бавити,служитисе,статистика,све,
школа,трач,трговина,убудућност,
управљати,важно,затрпати2;1212,
777,аутобуска,барата,бавити,бави-
ти се, бескорисно, бити окупиран,
битним, богат, богатити, бројеви,
бројке, бубати, цинкарење, човек,
ћутати,дезинформацијама,дневник,
доциља,догроба,доистине,домо-
ћи,дорешења,добијам,добијамне-
што,добијати,добре,добрим,добро,

информација информацијама
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доказима, домет, допрети, допуна,
допунити,досада,
досада,
досада, дознати, друкаре, фама,
глад,глас,глава,гушити,гутам,ха-
ос, хранимо, и резервација, и зна-
њем, играм се, инфо, информатор,
информисати,информишемсе,инте-
ресантно,излудети,јављати,књига,
компиш,компјутеррасполаже,ком-
пјутером, комуницирање, корисно,
користим, користим се, користити
се,крозсвет,лагати,лаже,лажемо,
лажна,лажним,Маја,мебомбарду-
ју, медиј, метал, многи, Морзеoва
азбука,мозак,мрак,нашалтеру,на-
оружан, напред, напуњен, натрпан,
наука, нечему, необавештеност, не-
потпуним, непотребне, нешто бит-
но, нетачне, неупознат, незнањем,
нигде, никадкраја, ново, о, о чему,
оделу,онеком,опослу,обасипају,
обавестити се, обавештавати, оба-
вештења, обавештењима, обилује,
обмањивати, образован, образова-
ти, од Наташе, одговори, одвлачи
пажњу, огласна табла, оглашавати,
окружен,оперисати,опседнута,оп-
скрбити се, оптерећен, оптеретити,
открити,откривање,памет,папирна,
перон,петица,питања,посвету,по-
бити,погрешно,помагати,помажем
му,попуњен,послужити,постижеш,
поткрепљена, поткупити, потпуна,
потребе, повољно, праве, преопте-
рећен,претрпати,примати,прогно-
за, против незнања, пуним, пуним
главу, пуниш, пунити главу, пуно,
пунозначи,радост,радозналост,рас-
питати,расправљати,разочаратисе,
развалити, речи, речима, рекламе,
руковати, руководити, саопштењи-
ма,саопштити,сарма,сасвим,сат,са-
телит, сазнати нешто, сазнавати, се

“храни”,седопуњавати,сехраним,
секористити,сенеслужим,сеоба-
вештавам,сепуним,серазбацивати,
сеслужи,сесмејем,сетргује,сетру-
јем, се вадити, се затрпавати, секс,
слова,слудети,слушај,служба988,
смањујемо неодређеност, смарати,
снабдети, снабдети се, снабдевање,
снаћисе,сос,спорт,станица,стећи
знање, сунђер, сувишно, све знам,
свет,шалтери,ширитивидике,штам-
па,технологија,текст,телефонским,
телевизија, трачеви, траг, тражим,
тражити,тргујем,тровати,умоћ,у
пропаст,уXXIвек,уживот,учимо,
удар,умеће,уморен,управљам,упу-
ћеност, упутство, успех, успевам,
уши, утакмица, важна, владај, вла-
дају, владаш, водити се, забавник,
забунити, задовољство, захвалност,
занимљивост,зарађујем,засићен,за-
служити,засут,затупити,заузет,зна-
њем,звоно,звуци,жеље1;
800(165,414,181)+349+62+253

испод
изнад170;стола46;сто43;под31;
доле 26; кревет, кревета 21; земља
20; иза 16; дно, моста, нечега, по-
друм 8; земље 7; ниво, под нечим,
столица,тепих6;мост,на,сукња,жи-
та5;над,ноге,површине4;чега,ис-
пред,јастук,клупе,море,нас,небо,
отирач,пода,поред,скривено,свега
3; црта, част, дрвета, гори, јастука,
кров,мене,мора,ниско,пад,подзе-
мље,површина,просека,сакривено,
спрат,тад,тежина,тло,топло,тунел,
воде2;блузе,бол,црте,чарапе,чар-
шав,чучнути,ћебе,ћебета,девојка,
дна,доњи,down,државе,дубоко,ду-
пе,гаће,газити,глуп,границе,гроб,
хаубе, хијерархија, испод, јавор,
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јоргана, капуљача, клавира, клупа,
кола,комшија,кожа,крије,крова,ку-
ћа,куће,лаж,лепота,лошији,мало,
мањебитно,маска,меко,може,не-
битност, нечег, недостижно, негде,
некога, немоћ, несрећа, неважност,
невидљив, нежан, никад више, ни-
воаводе,низак,нижавредност,обр-
ва, очекивање, очију, одећа, одора,
огртач,она,осталих,пакао,почему
газим,подређеност,покривач,поња-
ва,потчињен,потлачени,прије,про-
лаз,прозор,прозора,ронилац,рука,
руке,сат,секс,сенке,скривање,сла-
ме,сржземље,стагнација,стол,сук-
ње,супериорност,све,света,светло,
шанк,тепиха,тезге,точак,топлота,
траг,ту,у,удуши,урупи,under,уну-
тра,унутрашњост,увекјенанечему,
веза,вода,задњи,закона,завеса,за-
вучено, звезда, жена, жена у сексу,
жито1;
800(223,540,90)+174+117+116

испред
иза176;врата44;напред31;куће27;
кућа23;ред17;изнад,први,свих14;
пред 13; продавница 12; мене, пре
9;школе8;будућност,чекање,згра-
де 7; напољу, нас, свега, зграда 6;
двориште, факултет, назад, поред,
учионице5;биоскоп,бољи,колона,
осталих,радња,шалтер,школа4;да-
леко, нечега, неког, Плато, позади,
предност, тв, улица 3; банке, боље,
чега,факултета,фронт,гужва,хлад-
но,испред,излог,капије,место,на-
поље, пред нечим, пут, скупштина,
шалтера, табла, такмичење, тебе,
учионица,улаз,улаза,улице,успех,
вани,вођа2;амбасада,амбиција,ас-
фалт,барикаде,башта,близу,близу
нечег, боки, болница, борба, брига,

црква,чекаоница,чекати,човек,де-
вант, дискотека, добитак, енглески
језик, Европа, фотеља, град, гурка,
храна, и иза, идем, игралиште, in
frontof,испредсвих,истоштоииза,
изааута,изанеког,ја,јуришање,ка,
кафић,кафићи,кашњење,код,кола,
колоне,континуитет,коња,кретање,
КСТ,куцање,куче,људи,маса,ме-
ђуспрат, моћ,монитор, на крају, на
улици,нада,надомак,напредак,на-
предан,негде,некогуредузахлеб,
некога,непосредно,нешто,нигдеда-
леко,низ,обала,ограде,окружење,
отирач,паметан,парк,партија,пека-
ра,покрај,положај,понижење,пор-
трет, после, позоришта, празнина,
пре нечега, пре неког, пред неким,
преда мном, предлог, председник,
према, продавнице, простор, про-
зор, првак, пумпа за бензин, пута,
разреда,редзастајање,редослед,ре-
презентативан, саобраћај, следећи,
сметња,споља,стан,станица,стаза,
сто,стола,столица,сусед,свет,сви,
штрајк, телевизор, телевизора, тоа-
лет,трен,трка,трудитисе,ту,тв-а,у
нечему,ући,унапред,видети,видик,
висина,водећи,време,времена,wc,
закона,зида,знање,звезда1;
800(223,540,90)+200+82+133

исти
једнак 77; близанци 65; једнаки 50;
различит 44; сличан 29; слични 26;
идентичан 23; различити 19; такав
17;људи12;човек11;близанац,копи-
ја10;досада,једнако9;другачији,јед-
накост,монотон,сличност6;идентич-
ни,посебан,тај5;дан,досадно,отац,
већ виђено 4; ауто, досадан, ја, као,
каоја,клон,посао3;број,чисти,екви-
валентан,идентично,истоветан,јаје,
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једна, једно, једноличност, капија,
к’ојајејајету,курац,лик,монотони-
ја,мушкарци,налик,не,неоригинал-
ност, непромењен, никакав, нисмо,
он, онај, потпуно, прави, проблем,
рад, равноправни, стереотип, увек,
живот 2; 100%, аналогни, баш тај,
бела боја, бело, без везе, безвезан,
битипосебан,блискост,браћа,брат,
брига,ципеле,дани,датум,догађај,
доживљај,друг,дрво,душа,ђаво,ен-
глески, епигон, фенси, фотокопија,
фотокопиран, глупост, голе жене,
хлеб,идентичниблизанци,идентич-
ност, идентитет, индиго, инспира-
ција, исти, исто, истоветни, изглед,
изоморфизам,јабука,јадник,јајена
јаје, јединствен, једнака, језик, ју-
тро,каоиостали,као јуче,каоми,
каопре,каосви,клониран,компара-
ција,комунизам,коњ,копирати,ли-
чити,лист,лоше,maх,маказе,меки,
ми, мобилни, моменат, моногамија,
монотони,монотоност,муке,начин,
нагон,натпис,непостоји,неразли-
чит,немогуће,немогућност,неорги-
налан, неприметан, непроменљив,
непроменљиви, неравноправност,
неразјашњеност, незанимљив, није,
није исти, нови, обичан, одећа, од-
личан, однос, огледало, око, опет,
оригинал, осећај, осећати, паралел-
но,паталоне,петао,Пинк,плагијат,
пљунут,пљунути,почетак,подједна-
ки,подударни,политичари,понавља-
ње, поново, поређење, послушан,
потпун,површан,познато,предмет,
пресликати, прича, придев, прија-
тељ, програм, пропуст, просечан,
просечност, прскање, прст, радни,
раван, равнодушност, различито,
различитост,разлика,разлике,рекла-
ма, родитељи и деца, ружно, саме,
саможути,сав, сијамскиблизанци,

синоним, синоними, скоро, сличне,
слово,сродан,сродни,стално,стан-
дардан, стари, стереотипија, сваки,
свако, свет, сви, својеврстан, свуда,
шаблон,школа,тачан,тата,тип,ту-
ђи, уклопљени, униформа, унифор-
мисаност, уобичајен, утопија, вера,
вести,висина,задатак,заједнички1;
800(235,199,417)+236+79+172

истина
лаж291;правда47;боли21;искре-
ност19;Бог,поверење11;бол,суд,
врлина 9; неистина, тачно, тачност
7;поштење,стварност6;доброта,је-
дина, реткост, вредност5; чиста, је
тамонегде,лепота,љубав,недости-
жно,помирење,права,увек4;болна,
чињеница,чистоћа,добро,досијеx,
право,прича,суштина,тешка,вели-
ка, верност, закон 3; чисто, далеко,
добра, филозофија, гола, искрен,
историја,једна,лепо,мама,најбоља
ствар,непостоји,очи,потреба,при-
јатељ, пријатељство, реалност, реч,
слобода, смрт, сурово, све, сведок,
светлост,тајна,увексамоистина,ва-
жно,вера,веровање,видело,волети,
жива,живот2;акоја,бело,Библија,
било, битно, болна истина, борба,
буда, будала, читанка, чврсто, да,
Дамир, деманти, дете, детињство,
договор,досије,дубок,глупост,гор-
ка,говор,Христос,илаж,илилаж,
император,искон,искра,истинит,из-
лаз, јачина, јакна, јеболна, јенегде
тамо, је непобедива, једина правда,
јединство,лош,лошесазнање,људ-
ска, магија, манипулација, машина,
машта, морал, мудрост, на видело,
најважније,највреднија,намаједо-
вољно,неважи,не!,небо,недости-
жна, неисквареност, неизговорена,

исти истина
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нема,немогуће,неопходност,непо-
стојеће,нештоисправно,нештонеу-
обичајено,нијелаж,ништа,нужна,
осеби,оживоту,одговорност,одсу-
ство, она права, открити, отварање
душе, парк, под, поента, политика,
постоји,поштовање,потребнаувек,
поверљивост, права ствар, правед-
но, праведност, правичност, пра-
вилност, прљава, провидност, пуно
вреди,равнина,размишљање,разо-
чарава,релативно,ретка,родитељи,
сакривена,сазнање,саж,сенеиспла-
ти, сигурност, сјај, скривање, слат-
ка,Слоба,снага,спас,спокој,споро
али достижно, срање, срце, срећа,
стварно,сунце,супер,суров,сурова,
суровост,сушта,сува,свемир,свет,
светло, сврсисходност, тачна, тачно
је, тежња, the truth, то, туга, у очи,
успех,увекна1.месту,увекуспева,
узвишеност, ваистина, важност, ве-
чита, вечна, вечност, veritas, воља,
воље,вредности,заблуда,збиља1;
800(173,484,136)+215+42+144

истински
волети103;волим55;пријатељ39;
стварно28;прави26;љубав22;ла-
жно 14; искрено, лажни, заљубљен
11;истина10; страх, верујем9; го-
вор, говорити, искреност, речено,
тачно8;добар,говорим,право7;чо-
век, лаж, стварност 6; грех, лажан,
осећај, стварни, те волим, веровати
5; бол, искрен, неистински, разум,
заиста4;Бог,догађај,језик,лажеш,
лепо, мислим, мислити, одговор,
поглед, поверење, прича, реалност,
стваран,знати3;чисто,друг,душа,
грешим,инстинкт, истинити, јунак,
квалитет, лагати, лажем, леп, мрзе-
ти,нагон,осећајно,осмех,плакати,

покајање,пољубац,поштење,прав-
да,праведно,причати,радим,разоча-
ран,разумем,разумевање,смор,суд,
тачан,важно,вера,веран,воли,вре-
дан, вредност, загрљај, заљубљени,
желети 2; бестидно, без лажи, без
преваре,боли,борац,број,брз,црве-
но,част,чињеница,човекољубац,да,
дајем, добро, досада, дрога, филм,
гаволим,гад,глуп,говорење,гово-
ритиистину,храбар,идиот,илузија,
институт,интуиција,исказ,искрени,
испричати, истина и само..., исти-
нит, Ивана, из душе, изистински,
јавни,јелепа,јеволим,какавјесте,
калуђер, кажем, књига, копати, ла-
же,лажљив,лажов,лепа,лигамент,
луд,љубавник,љубим,љубитељ,љу-
бити,мајчински,мама,матерњи,ме
мрзи,меродавно,мит,моћна,морж,
мрави,мрзим,мржња,неволим,не
знам, недостижни, неискрено, не-
нормалан, неподношљиво, нормал-
но, објективно, обрачун, очајање,
очекиван, однос, односи, опстанак,
осећа,осећам,ослобођен,озбиљан,
озбиљно, паметан, патос, патриота,
патриотизам,платонски,победа,по-
гођен,помислити,порив,постојати,
постоји,постојим,повређен,позна-
јем,познаватисебе,праве,праведан,
правично,предан,пријатељски,при-
јатељство, привлачност, проблем,
противник, рад, разговарати, разго-
вор,разлог,разлози,реално,реч,ре-
ћи,родољуб,ружна,сабља,сам,сам
разочаран,сан,сарма,савет,сепла-
шим,склад, скроз, смараш,смејати
се,смешно,срце,срећа,срећан,срж,
стадо,стакло,сумња,својски,тачни,
тачност,тикажем,тужно,тврдња,у
јагоде,учим,уметници,ужас,ваља-
но, важан, велико, верник, верно,
веровали, веровање, весео, викати,
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волимНаташу,волимте,вољен,вре-
ди,вредно,забављаш,задовољство,
захтев, заљубљена, заправо, заузет,
збиља,значити,желели,желим,же-
лимкола,жеља,живот1;
800(165,414,181)+260+32+173

исток
запад409;Русија64;сунце37;Кина
28; страна света 17; Јапан 10;Ази-
ја,блиски8;далеки,Индија7;стра-
на,Турска 6; север 5; беда, далеко,
ислам, југ, Кинези, компас, култу-
ра,рађање, стр. света3;духовност,
Ирак,источно,муслимани,оријент,
православље,свет,Турци,Зајечар2;
Авганистан,Багдад,блискиидале-
ки, Блиски исток, браћа,Цариград,
црвено,човексабрадом,далеказе-
мља, десно, деспотизам, добро, ду-
ховнобогатство,East,Египат,филм,
Херцеговина, хладно, хладноћа, и
сток,изапад,игра,име,источни,ис-
ток,историја,излаз,изненађења, је
источно, Јудеја, јутро, карте, Кине-
ски зид, Кинез, комад, комунизам,
конзервативизам,криза,ланго,лево,
мајка, медина, мистерија, мистич-
ност, мистрија, мудрост, на њему
смоми, не волим, небо, непознато,
неразвијеност,ново,одлазак,океан...
лето,ОктавијанАугуст,онолико,пе-
сма, Пољска, повезаност, провали-
ја, речни ток, религија, Румунија,
Руси, сијалица, сиромаштво, сток,
стране света, стрпљење, супротно
одзапада,свила,ширина,тајна,ток,
топлота,уисто,усмеравање,велико,
ветар,везајугзапад,вољенаРусија,
воз,врућина,заблуда,заосталост,за-
остао,земље,зграда,зид,звезда,зво-
но,жутило1;
800(221,406,56)+123+51+92

историја
прошлост83;рат48;географија32;
школа27;наука,уметност26;доса-
да,књига23;предмет21;учитељи-
ца живота 18; ратови 14; култура,
Срба, време 11; смор, учитељица
10;будућност9;досадно8;народа,
Рим, уметности 7; народ, профе-
сор,Срби,Србија 6; српска,живот
5; битка, глупост, године, Косово,
људи,Наполеон,ужас4;2. светски
рат,давно,филозофија,Јова,нацио-
нална, педагогије, старина, устанак
3;1.српскиустанак,1.светскират,
битке, час, далеко, Даница, двојка,
факултет,година,Хомер,Карађорђе,
књиге, Косовски бој, лаж, легенда,
лепо,Лепојевићка,мит,мучење,му-
дрост,Немањићи,понављање,пона-
вљати,повјест,пријемни,професор-
ка, разредна, се понавља, средња
школа,средњивек,старивек,старо,
старост, судбина, свет, света,школ-
скипредмет,традиција,учење,век,
векови, знање 2; 17. век, Бежанија,
биланекад,бљак,борбе,брада,бу-
бање, бујна машта, Булајић, Цезар,
цивилизација, црква, црно, читање,
човечанство, човека, Даница Лепо-
јевић, датуми, давни догађаји, ди-
плома, догађаји,Драгица, друштво,
држава, дуг период, дуга, дугачко,
дуготрајно, дужина, Египат, фол-
клор, галерија, гимназија, главобо-
ља,грађа,Грчка,грешке,губитници,
хад,хијерархија,хисторија,Хитлер,
испит,истина,историјски,истражи-
вање,ја,јеважнанаука,једва,каби-
нет,кабинетисторије,камен,карта,
карте,књижевност,комунизам,коњ,
Косов.битка,Косовскабитка,кров,
крст, круг, Кукићка, културе, Лепо-
јевић Д., Луј, Луј 14., мајка, мајка
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мудрости,Manchestercity,манипула-
ција,матурскииспит,мењасе,мист-
eрија,монотоно,мрачно,мрзети,мр-
зим је, мука, музика, нације, нама,
наркоман,наша,научник,науке,не-
кад,неповерење,несрећа,нештодо-
садно, ништа,ништаистор., оцена,
одбојност,одговарање,одвратно,оп-
ширно, осам, основна школа, ОШ,
патка, педагогија, период, пирами-
де,пишупобедници,победа,побед-
ник,податак,поново,породица,по-
родице,посетиоци,пошлост,поука,
повест, праисторија, права, преци,
предање, прича, пријатељи, приро-
да, проблем, проф., проф. Даница,
проф. Гоца, професор гимназије,
професори, професорица, пролази,
пролазност,пунокњига,Ратко,раз-
добље,револуција,Римскоцарство,
садашњост,сећање,сећатисе,сеобе,
слова,смарање,смешна,сморилаж,
споменик, Србије, српске културе,
Стаљин,Стојанка,страх,свеска,све-
сност, светлост,Шабан,шести час,
штит, тајанствено, тама, тековине,
терет,тескоба,тешко,тешкоћа,траг,
трајање, трајност, Турци, учитељ,
учити,уџбеник,уназад,увексепи-
ше,В.Г.,Ватерло,важно,велика,ви-
тештво,Византија,владар,владари,
Војводина,волим,Вујићка,заборав,
занимљив, збивања, жалост, жута
старакњига1;
800(164,442,44)+273+10+189

ја
ти71;личност39;он35;волим32;
ја26;сам22;особа21;студент19;
его15;девојка13;човек9;име8;је-
сам,моје,самја7;дете,ми,мислим,
понос,желим6;љубав,незнам,по-
стојим 5; егоиста, егоизам, и само

ја,ити,идентитет,имам,Ивана,ле-
пота,лично,Милица,сама,спавам,
женско, живот 4; биће, цар, лице,
мени,могу,најбољи,немам,одлуч-
ност, огледало, она, памет, радим,
срећа, школа, тврдоглавост, упор-
на, успех 3; ауторитет, балет, бело,
црвено, читам, доброта, искреност,
једина, лепа, лепотица, мала, мене,
мојлик,мојамаленкост,нарцис,не-
ко, нежност, они, осмех, паметна,
пишем, постојање, потомак, сам
луд,самосталност,самосвест,смех,
свест, свет, те волим, тврдоглава,
учим, уникат, заменица, живим 2;
5,амождаими,амбиција,амбици-
озност, анатомија, Баја, Бајић, без
душе лепа, BMW М3, Боба, боја-
жљива, борба, бруцош, будући др.,
центар, чекам, чича глиша, чудно,
чврстина, Далматинац, детињство,
дивна,доктор,другачије,други,Ду-
ња, емотивна, естрадна звезда, ето,
факултет,геније,главни,глумица,Го-
ца,говорим,губим,хоћу,иникодру-
ги,ион,иопетја,идем,имамкола,
импулсивност, индивидуа, искрен,
Иван,изглед,јаја,јака,једем,једини-
ца, једино, јединствен, јединствена,
Јелена,карактер,килажа,књига,ко,
кобила,кољем,користан,коса,кра-
љице,кућа,купујемпоклоне,лекар,
лењ, лепо, луда, лудило, маца, ма-
ма, милионер, Мирослав, мислити,
млад,младост,многотога,moi,мој
идентитет,мојсвет,мојеиме,момак,
Моравац,мост,мудрост,мушкарац,
мушко, наочаре, напредујем, неи-
спавана,не-ја,некосигуранусебе,
немам паре, ненаспавана, неодлуч-
ност, неодређеност,нерасположена,
несигурна, несигурност, нисам, ни-
самкрив,нисамнежна,ништа,очи,
одраз у огледалу, огроман облак,
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опакост, оптимизам, осећај, осећај-
но, осећам, особа која говори, осо-
беност,па,па ја,паметан,паметни,
паре,Пера,перфекциониста,песма,
певам,плавеочи,плаво,победа,по-
родица, поштење, поштовање, по-
зитивизам, празно, препотентност,
превара,причам,присуство,процес,
проститутка,првенство,први,прво,
психијатар, рањивост, расејаност,
размаженост,речнедоречена,репер,
сада,самлепа,самлујка,саммила,
самнајбољи,самсрећна,сам..., са-
мо моје, самопоуздање, сан, себе,
себичност,сентименталност,сигур-
ност, ситна, скола, Слађана, слобо-
да, слова, сложеност, слух, смајли,
смејати, смелост, смирена, снага,
соба, сопство, спорт, способна,Ср-
бин, срећна, стабилна, став, Стево,
студенткиња,створ,субјекат,субјек-
тивно,субјективност,супериорност,
свемоћан,светло,тајанствена,тајна,
Тамара, те мрзим, телефон, тешка
реч,Тијана,ТОПЛОТА,трчање,ту-
га,ученик,учење,учитељица,умем,
умереност,уметност,упорност,уса-
мљеност, важност, велика, Вељко,
весела,вика,вишенемогу,Влах,во-
лети,волимлето,волим...,воз,задо-
вољство,завист,збуњена1;
800(165,414,181)+311+25+222

јабука
воће115;здравље77;крушка57;црв
55;црвена48;зелена47;црвено26;
дрво, сок 15; зелено 13; слатко 11;
АдамиЕва,кисело10;грех,сочно8;
Ева,раздора,здраво6;Адам,дијета,
јело,плод,семе,воћка,злато5;лепо,
раздор,сочност,свежина,зрела,жи-
вот4; доручак, глад, јагода, кисела,
лето,љубав,Њутн,село,сирће,слат-
ка, свадба, укусно, воћњак, здрава,

зрелост,зуби3;банана,црвљива,гро-
жђе,искушење,колач,нож,Њујорк,
округло, отров, рај, румено, сласт,
Србија,свеже,шећер,шљива,трула,
укус, велика, витамин, витамини,
задовољство, здрава храна 2; Адам
Ева,бајка,библија,бресква,целина,
цена, цев, црвено воће, црвић, дар,
досада,дрвојабуке,џабука,енерги-
ја,гладна,грана,грехАдамаиЕве,
гуска,храна,ИсакЊутн,истина,иза-
зов,јагоде,једемисе,Јелена,јести,
кајсија, каладонт, комади, компот,
коштица,коштице,Коштуница,кри-
шка,крупна,крушке,лепукус,лепа,
лепота,лист,мала,мама,млада,мла-
дост, мртва природа, наранџа, New
York,ново,њамњам,образ,омиље-
но јело, омиљено воће, освежава-
ње, пита, пола, поморанџа, поврће,
превара, пријатно, рађање, расно,
расположење, рука, румена, руме-
нило, семенка, сиромаштво, сјајно,
слад, слаткоћа, Снежана, Снежана
- бајка, сочна, сочно воће, сок-би-
стри,срећа,стабло,сукоб,сва,тре-
шња, угриз, укусна, велика црвена,
вештица,ВиљемТел, висина, вода,
врелост, здрав живот, здрави зуби,
здравовоће,зеленовоће,златна,зр-
но,жеђ,желудац,жеља,жуто,жуто-
зелена,жваке1;
800(173,484,136)+170+14+100

јача
страна 265; половина 39; воља 36;
слабија 31; снага 27; рука 23; сила
21;одсудбине17;снажнија13;бо-
ља 11; него икад, особа, жена 10;
жеља9;одтебе8;љубав7;срећа6;
слаба, већа 5; ја, моћнија, судбина,
веза4;девојка, јака,мишићи,нада,
одистине,одмене,реч3;бол,круп-
нија,мишић,моћна, негоикада, од
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смрти,одсвих,одживота,осећања,
снажан,снажна,спорт,страни,стру-
ја,туча,вољу,зло2;„Партизан“,ба-
тине, безазленост, бик, бити, блуд,
бокс, боксер, борац, борба, брже,
букти,цев,ЦрвенаЗвезда,цура,чвр-
шћа, деца, добро је, досада, дрога,
држава,емотивно,громада,гвожђе,
храбра, храброст, храна, и боља,
имунисистем,истрајнија,издржљи-
вост,јак,је,јединственија,јошјача,
кампања, капа, карате, карика, кар-
та,контрола,коса,лавица,лек,лич-
ност,мишиће,младост,много,моћ,
мозак,мрака,мудрост,мускулатура,
мушкастрана,музика,набилдована
девојка,наћи,надамсе,најјача,нај-
јачи,напредност,Наташа,негојуче,
несрећа, нисам,Њујорк, од челика,
од крви, од сада, од себе, одбрана,
олово, организација, отпор, отпор-
нија,партија,песница,победа,пол,
понос, пораз, постајеш временом,
постала,позитивно,права,пријатељ-
ство, ракија, разбијач, развој, руке,
Русија,самнегоикад,самодње,сам
одтебе,самопоуздање,сарма,си,си-
гурна, сигурнија, силна, сиса, слаб,
слабији,слабост,слога,смелија,сна-
гу,способнија,срећна,срећнија,ста-
рост,страха,стран,странаБежани-
је, страна човека, страна личности,
странамузике,странасвета,стране,
страст,страва,стража,сууста,суд-
бину,туга,тврђа,ум,уметност,упор-
нија,успешнија,валута,важна,вели-
каСрбија,велико,вежба,видећемо,
вила,власт,водопад,закон,здравље,
земља,жица,животиња1;
800(165,414,181)+191+32+144

јачи
слабији142;снажнији50;најјачи48;
пол 44; бољи 38; снага 30; снажан

12;слаб11;мишићи9;моћнији,ве-
ћи8;човек,Партизан7;бик,борба,
храбрији, јак, мушкарац, од свих,
слаби 6; сила, звезда 5; бокс, бол,
храбар, мишић, победа, противник
4; аргумент, глуп, храбри, јунак,
коњ, људи, ми, моћ, неправда, од
мене, победник, спорт, такмичење,
теретана,туча,закон3;билдер,бок-
сер,челик,дечак,физички,глупљи,
и бољи, јачина, лош, мањи, много,
моћан,народ,непријатељ,одсудби-
не, побеђује, ривал, слабије, страх,
тим,тлачи,ум,велики2;агресиван,
агресивност,Америка,Американци,
банде,Баш-Челик,Бетмен,Бог,Бо-
ги, борац, борбенији, брат, цртани
филм,ЦрвенаЗвезда,ЧарлсБаркли,
чвршћи,дебеочовек,дечаци,дечко,
делије, део, доминантан, дрес, ду-
бљи,духом,џунгла,ђубре,енергија,
грмаљ, гром, груб, грубост, група,
херој, храброст, имајка, и слабији,
играч,иманеко,иманекојачи,има
везе, инат, Индијанац, интелекту-
ално, издржљив, издржљивији, ја-
чи, јелен, јесам, карактер, карате,
каратиста, компаратив, компјутер,
комшија, кошарка, крупан, крупни-
ји, квалитет, ланац, леопард, луђи,
мафијаш,малосутра,МаркоКраље-
вић,масиван,материјално,Микица,
милицајац,моћније,мозак,мушкар-
ци,намишиће,надмоћ,надмоћнији,
надмоћност, надобудни, нагон, не
попушта,него,негоикад,нејак,не-
јаки,није,нове,обруч,од,одмрака,
одњега, од осталих, од тебе, одго-
ворност,одлучнији,олимпијада,опа-
сан,опстанак,освајач,Паја,победе,
победници, подстрек, понижавање,
понос, поштовање, право, претвара-
ње,психа,психички,пунснаге,рат-
нисукоб,развијен,рекламаСиналко,

јачијача
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релативно, родитељ, руке, сељак,
силан, силеџија, силност, Синалко,
слабашан, слабић, слабија, слабији
изакон,слабити,слабост,сложнији,
смелији, смо, смо од вас, снагатор,
сналазитисе, спремнији,Срби,Ср-
бија,стена,студент,тенденција,тре-
ба,тренутно,труд,удар,ударац,упо-
ран,успех,увек,увекпостоје,велик,
веомајак,вера,вежба,витез,влада,
вук,заједно1;
800(173,484,136)+222+61+155

јагода
воће130;црвено84;шлаг71;слатко
68;црвена34;сок30;лето22;усу-
пермаркету17;сладолед15;грло12;
вишња11;супермаркет10;башта,ле-
по,пролеће,сласт,слатка,шећер,угр-
лу,укусно9;малина8;сочно,шума,
трешња,укус7;филм,торта6;алер-
гија, љубав 5; црвена боја, шампа-
њац,земља4;купина,њамњам,сир,
сочност,шумска3;баба,банана,бре-
сква,дрво,џем,фуј,глад,густисок,
ишлаг,име,кисело,крушка,крв,ми-
лина,мирисно,Nextсок,њам,тетка,
укусна, ужитак, уживање, воћка 2;
афродизијак,бакинабашта,блажен-
ство,БранкаКатић,Бранкица,буба
мара, чоколада, дивља, другарица,
финазгода,фризерка,фризерскиса-
лон,голо,грех,грла,грломујагоде,
храна,ишљива,јагода,Јагодина,је
црвена,једемисе,јело,капри,клу-
па, кнедла, колач, колачи, кошчица,
лепота живљења, лист, Мачва, мај,
маркет, машина, мед, мека, ммм,
мммм, моја сестра, море, најслађе,
најслађевоће,неволим,неодољиво,
нештонајлепше,нештоукусно,Ne-
xt,образ,омиљени,освежење,павла-
ка, половина, пољубац, посластица,

продавница,професорка,пудинг,ро-
зе,савршенство,секс,село,сендвич,
сируп, слатко воће, слаткоћа, сочан
укус,сочна,специфичност,срце,сре-
ћа,сунце,шљива,шумсковоће,тре-
шње, турпија, у маркету, ургентна
мед., велико, волим, волим је, врх,
задовољство,зри1;
800(221,406,56)+143+11+84

јак
снажан118;слаб84;бик60;снага29;
моћан24;човек,мишићи21;коњ,те-
ретана13;билдер12;мишић9;хра-
бар8;мишићав,моћ,Шварценегер,
животиња 7; чврст, див, карактер,
сила, стена, ветар, во 6; издржљив,
издржљивост,силан,ударац,велики
5;боксер,Херкул,јачи,МаркоКра-
љевић, мушкарац, огроман, Тајсон
4;бол,челик,дечко,глуп,храброст,
крупан,лав,медвед,момак,набилдо-
ван,Попај, слон, стабилан 3; биво,
дебео, добар, ја, карактеран, леп,
морнар Попај, нејак, отац, отров,
предност, слабост, телохранитељ,
успешан, величина, велик, воља,
здрав 2; Амазонка, Америка, ауто-
мобил,ауторитет,Банч,БанчВлади-
мир,Баш-Челик,бес,бесан,бицепс,
бициклиста, бизон, бодбилдинг,
body building, борац, борбен, Брус
Вилис,брзина,цењен,црн,црвено,
дизачтегова,доминантан,дрвосеча,
дух,духовно,душа,душек,емотив-
но,филм,форте,Горан,горд,горила,
говече,груб,ХиМен,интелигентан,
избацивач, јачина, јесам, јунак, као
бик, као коњ, као стена, Краљевић
Марко,лажно,лек,лепота,личност,
лик,лоби,мачо,мама,маса,мек,мен-
талитет, мењач,Мића,Милан, мир,
миран,мишићавичовек,Мишковић,

јачи јак
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младић,много,моћа,мојтата,мора
битисвако,моралан,мост,мотив,му-
тав,муж,наречима,напаљен,немој,
непобедив, несигуран, независност,
NFL, норвешко говече, одлучан,
огрлица, он, осећање, отпоран, па-
мет,памтим,планина,плочице,по-
бедник, показати, понеси ме, прав,
психа, психологија, разлог, разум,
реткост,ринг,сад,сам,самољубље,
седатив,сигурно,сигурност,сирови-
на,слабо,снагатор,спанаћ,спорти-
ста, способан, Срби, Србин, СССР,
стероид, стока, Страле, стронг, су-
пер, супериоран, свађа,широк,шу-
ма,тата,тег,тегови,Тибет,тим,ти-
ранин, тоније све, тренинг, туча, у
форми,удар,ујак,унутрашњаснага,
уравнотежен,успешна,увек,веома,
вежбање, висина, висок, заувек, зе-
мља,ЖанКлодВанДам,жена1;
800(235,199,417)+215+41+149

Јевреји
народ57;људи23;богатство,Изра-
ел 22; патња, прогон, страдање 16;
новац,рат14;логор12;Исус,тргов-
ци11;геноцид,жуто10;јадни,Нем-
ци9;Хитлер,холокауст,несрећа8;
богати,Јерусалим,мученици,звезда
7;мучење,синагога,вера6;прогна-
ни, Жидови 5; Библија, јеврејски
језик, нација, неправда, несрећни,
паре,стипсе4;АнаФранк,Давидо-
вазвезда,хор,изгнанство, јадници,
Палестина, паметни, прошлост, са-
жаљење,шкртице,шкртост,тргови-
на,жртве3;2.светскират,антисеми-
тизам,Аушвиц, бол, циције, чудно,
дијаманти, други светски рат, гро-
бље, исток, Израелци, јад, логори,
мањина,Мојсије,мука,Палестинци,
пентаграм, повезаност, прогонство,

пропаст,секта,семити,Сингер,сиро-
маштво,смрт,старост,страдалници,
страх,шкрти,тајна,туга,Турци,уби-
ство, угроженост, загонетка, злато,
знање 2; Аца, Аврам, банка, беда,
бело, без куће,Блискиисток,богат,
богаташи,борба,божјинарод,брада,
брадати, бројност,Цигани,Цинцари,
црква,црнци,чуднибракови,ћелави,
Давидовкрст,дисциплина,добри,до-
бриљуди,доброта,држава,дугачије,
етничко чишћење, фашисти, фаши-
зам, филм, Фројд, фуруна, господа,
грешници,хаљине,ханука,хебрејски
језик,хлеб,храброст,Христ,хришћа-
ни,хришћанство,IIсв.рат,имућност,
искорењени,историја,истребљено,ис-
требљење,ИсусХрист,ИсусХристос,
изабрани,издаја,издајице,издајници,
измученост, изумрли, јадни они, јев.
звезда,Јевреји,Јеврејке,јеврејскогро-
бље,језик,јидиш,кабала,камиле,ка-
па, капица, капица на глави, капица
(бела),капицештоносе,кика,Кинези,
КлараМандић,комшија,конфликт,ко-
ристан,крај,красти,култура,ладино,
лукави,лутање,МадленОлбрајт,ма-
ли,мало,мараме,марљивост,масакр,
масони,мистичност,моја другарица,
мојсијанство, мртви, мучени, мудри,
муслимани, националне мањине, на-
цисти,нацизам,најбогатији,намучен
народ,напаћенинарод,напаћено,на-
порни, насеље, не постоје, не знам,
Немачка,немамништапротив,непо-
знато, непријатност, неразумљив на-
род, несхваћени, ништа, нобеловци,
одборизаљудскаправа,одора,одоре,
одвратни,олош,опасни,опасност,ор-
тодоксни,паћеници,паћеник, памет,
пања, Пасха, пепео, песак, писмо,
плес, плетенице, похлепа, пониже-
ње, порекло, потлачени, потлаче-
ност, превара, прича, прогањани,

јак Јевреји
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прогнаници,прогнаник,прогнаност,
прогнанство, прогоњени, проклети,
проклетство, промућурност, пропи-
си,протерани,протеривање,протон,
расизам,раснадискриминација,ра-
тови,равнодушност,реткост,риђоко-
си,Роми,ропство,себични,секташи,
сиротиња,смушеност,сналажљиви,
сналажљивост, South park, способ-
ност, стабилност, Стаљин, старац,
Стари завет, старица, страдалници
били, страдан, страшно, стрпљење,
суровост, сувише филмова, Св. пи-
смо,свастика,Шабани,шестокрака
звезда,шешир,шкрт,Талмуд,терор,
тлачење,тора,тортура,трагедија,тр-
говац,трпенасиље,тужни,тврдица,
тврдичлук, убице, убијање, убоги
људи,угњетавани,угњетавање,угро-
жен народ, угрожени, умишљени,
владари, вода, вредан народ, зајед-
ница, заједништво, залуђеници, за-
лутали, занимљивост, затвореност,
завера, завежљај, зид, зидови, зли
људи,зуби,жалост,жртва,жртвова-
ње,жута,жутабоја,жутатрака,жу-
тетраке1;
800(173,484,136)+314+77+228

јединствен
човек86;уникат36;посебан33; ја
32; уникатан 28; случај 24; једини
20; примерак 17; оригиналан, при-
мер 14; један 13; систем 12; изум,
сам10;свој9;свет8;дечко,начин7;
најбољи,он,укус,живот6;број,цео,
осећај,успех5;цвет,диван,геније,
лик,необичан,особа, сложен,став,
ум4;бити,Бог,дан,доживљај,фе-
номен,матичниброј,момак,непоно-
вљив,поглед,покушај,прави,пред-
мет,прилика,проналазак,прост,пр-
стен, речник, самосталан, савршен,

универзалан3;целовит,дар,добар,
друг,дух,хомоген,идеалан,индиви-
дуа,индивидуалност,исти,једнорог,
језик,леп,личност,мојдечко,одго-
вор,оригиналност,особит,план,по-
клон,призор,први,редак,секс,скуп,
сложан, спој, срце, стас, стваран, у
свему,unique,унитаран,знак2;Ај-
фел,алитужан,атом,Београд,блајв,
брат,БрусЛи,брз,чин,чудан,чудо,
чувен,далајлама,Данијел,дете,до-
дир, доказ, документ,ДОС,досада,
драг, другачији, друштво, држава,
џемпер, елегантан, фаца, филм, ге-
нијалан,генијални,глас,ГоркиСубо-
тичанка,говор,грб,хармоничан,хе-
рој,хлеб,хор,инепоновљив,идеја,
идол, играч, интересантан, искрен,
изглед, излаз, израз, изузетан, јабу-
ка,јединотакав,једноставно,јесам,
камен (драги), као суд, карактер,
кључ,код,колектив,комплетан,ко-
рак,коса,ков,крај,круна,листа,ми-
рис,мобилни,мојдраги,мозаик,мо-
жда, мушкарац, најважнији, налаз,
наступ,наум,неодољив,неподељен,
неподношљив,непознат,нешто,не-
вероватан, незаменљив, нико, нико
то нема, оригинал, оригиналним,
оригинално,отац,отуђен,пар,парт-
нер,подухват,појединац,покрет,по-
себна,посебност,постати,поступак,
потез,потпис,праведан,правилник,
предео, предлог, прелеп, приступ,
програм, пројекат, прст, психологи-
ја, рад, различит, реклама, садржај,
само један, само он, само свој, са-
моћа, самосталност, саобраћај, сар-
ма,Саша,сат,сав,сигуран,симбол,
синдром,склад,слика,смео,смисао
захумор,сопствен,специфичан,Ср-
бин, српски народ, Стево панкер,
стил,страва,створ,свакидашњи,све-
мир,светло,сви,своју,шпорет,тата,
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телефон,тип,торба,укласи,унече-
му,уселу,уфуран,угао,уједињени,
уметник, уметност, унифициран,
унија, уникатно, усамљени, утисак,
увек,Ужице,Вељко,воће,водопад,
вредан,вредност,врста,заблуда,за-
датак,заједница,заједнички,звук1;
800(165,414,181)+264+37+175

јединство
братство 127; слога 87; заједница
40; заједно28;ибратство14;скуп,
заједништво 13; народ 11; љубав,
унија,Ужице10;Врање8;хармони-
ја,једно,народа,савез,СФРЈ6;при-
јатељство, сложност, снага, срећа,
уједињење5;целина,људи,немогу-
ће, спој, Србија 4; браћа, братство
и, цело, другарство, друштво, ФК,
група,једнакост,комунизам,мисли,
не постоји, породица, прошлост,
слобода,Тито, земља3;брак,Црна
Гора и Србија, добро, Европа, глу-
пост,јаје,јединка,круг,материја,ни-
кад,Пелевић,плаво,распад,разред,
склад, сложеност, спас, Србија и
ЦрнаГора,свизаједно,тешко,тим,
уједињени, увек, веза, заједничко,
звука,живот и неживот 2; 3 прста,
АлКапоне,атом,аутобус,биологија,
близанци,бољиживот,борба,брат.,
братство и јединство, целовитост,
циљ, чула, ћелија, далеко је, добро
изло,добро!,друг,дружење,држа-
ва,духитело,двоје,Ечка,фризер,
фуд.клуб,фудбал,фудбалскиклуб,
где?,глобализам,град,грожђе,хар-
моника,идеал,идеја,изједначени,ја-
рац,један,једино,једињење,једног
дана,јело,јинијанг,јошједансан,
Југославија,клуб,коалиција,колеге,
коса, кратак век, кућа, кувања, лаж,
Манчестер,мир,мишљења,моћ,наје-

жити се, наравно, народи, народна,
НБ,не,незнам,неизводљиво,нема
га, немогућност, нестварност, није
могуће, новине, ново, оцила, одб.
клуб,организација,овога,падобран-
ци,Параћин,помоћ,посебан,потре-
ба, повезаност, прибор, пријатељ,
природа, природе, прижељкивано,
простор, прут, пут, радње, раскол,
растуреност, рат, ратство, разглас,
различитост,религија,реткапојава,
реткоисправно,реткост,сагласност,
састав,сазвежђе,сепаратизам,север,
СФРЈ!, СХС, симбиоза, склоп, ску-
па,сложно,смисао,солитер,спојене
руке, Срби, срце, српско, српство,
Странка српског јединства, страст,
Св. Тројица, све, свега, света, сви,
свиза једног једанзасве,својство,
тежња,топографскакарта,требада
постоји,тројство,услозииљубави,
Уб,ухолажа,ујак,ујединитисе,ума
итела,успех,за,зајединсто,зазајед-
ницу,задовољство,заједносмојачи,
земље,знање1;
800(235,199,417)+214+108+144

језик
говор 80; уста 72; српски 66; ен-
глески, матерњи 30; пољубац 25;
комуникација, страни 22; дугачак
19;орган,зуби16;прича,причање,
реч 13; црвено 9; разговор, речи 8;
иностранство, причати 7; руски 6;
дуг,минђуша5;италијански,народ,
споразумевање, школа 4; брбљање,
брбљивост, брзина, факултет, гово-
рити, граматика, крава, лингвисти-
ка,љубитисе,људи,оштар,речник,
споразум, Србија, средство, учење,
знање,зуб,жвака3;бејзик,брбљив,
брбљивац, брз, црвени, друштво,
француски,израз,изражавање,kiss,

јединствен језик
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књига, лаж, лепота,љубав,љубље-
ње, мишић, нација, немачки, нему-
шти,нос,нож,памет,песма,писмо,
поган,полиглота,разумевање,слобо-
да,слово,смисао,страх,свет,трач,
учити,велики2;?,алкица,анатоми-
ја,бездлаке,биологија,благо,бле-
бетање,бљак,богатство,број,Цига-
ни - Роми, црвен, дар, дечко, дете,
девојка, договор, дружење, држава,
дугачко, еластичност, Енглез, глас,
глава,гле,глупача,ГоранЗељић,гу-
штер,икњижевност,исплаженоде-
те,истина,историја,ишчупати,Ива,
изучавање,извор,ја,јесвет,каоор-
ган,кобасица,кокошка,комуникаци-
је,коњ,користан,кост,костиломи,
круг, квржице, лаки, лекар, лингво-
цид, лопта, лош, љубави, људски,
људски орган, мач, Мађар, мађар-
ски,мајмун,матерњијезик,мерило
човека, Милица, мисли, мишљење,
мокро,мозак,мрак,мртав,начин,на-
лазисеуглави,напред,наслов,наш,
наука, не допада ми се, неопходан,
неспоразум,очи,одовце,одсецање,
оговарање,око,опстајање,организ
уста,органи,оштрина,отров,овца,
озбиљност,палацање,паре,певање,
пирсинг,писање,пљувачка,пољски,
понос, превод, причљив, програм-
ски, псовка, речитост, роз, ружича-
сто, симбол, слова, сналажљивост,
средство комуникација, средство за
комуникацију, српски језик,страна,
странац,странијезик,страно,сукоб,
сурово,сув,светски,својина,шатро-
вачки, шиптарски, шпански, тела,
тело, топло, трачара, тврд, у усти-
ма,укус,усна,усне,успех,већсам
навео,Воја, врх,ВукКараџић, зао,
земља,зезање,змија,жаба,живиор-
ганизам,живот,жвакати1;
800(221,406,56)+225+20+145

јефтин
скуп143;неквалитетан32;лош28;
парфем24;џабе22;хлеб17;распро-
даја16;бувљак,повољан14;досту-
пан 12; није скуп 9; новац, пијаца,
приступачан, производ, живот 6;
неквалитетно, ништа, продавница,
супер5;бензин,безвредан,џемпер,
капут,Кинези,лоше,малопара,пре-
воз,роба,сиромашан,снижење,уље
4;багатела,бесплатан,безвезе,гар-
дероба,хотел,мало,нескуп,немогу-
ће,прост,сапун,сат,скроман,трик,
зејтин,жвака3;аутомобил,бесцење,
безвезан,бофл,Булевар,бувљапија-
ца,cheap,cool,динар,џабака,глуп,
храна, јефтин, кич,Кинески тржни
центар,купујем,лак,лошквалитет,
маркет,накит,не,непостоји,нева-
ља, неквалитет, немогућност, ника-
кав, одећа, одлично, попуст, посао,
прашак,примамљиво,приступачно,
привлачан, срећа, шампон, ваздух,
за џ 2; алтернатива, ауто, бадава,
багателан, бедно, бескористан, бес-
платно,бицикл,богат,болестан,бу-
рек,цена,часопис,чоколада,човек,
дар,дивно!,добро,домаћи,досадан,
дуго, џабепаре, џемпери, економи-
чан, факултет, фаличан, фазон, фо-
ра, фуш, гумица за брисање, инте-
ресантан, интересантно, исплатив,
исплативо,Ива,јадан,јафакекс,јеф-
тиноћа, јело, јогурт, Југо, јурцање,
Карић,кармин,картазабус,кекс,ки-
фла, кинеска пијаца, кинеска роба,
Кинез, ко, колач, копија, користан,
краткотрајан,крш,купљен,купови-
на, купус, кутија, квалитет, кваран,
лавабо, лаж, леп, лошег квалитета,
лова,лук,лустер,мајица,малонов-
ца,маловредан,марама,Меркатор,
метал, млечни шејк, много, модел,

језик јефтин
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намештај,намирнице,нема,немато-
га,немогућ,непостојећи,непознани-
ца, нереалан, несигурност, нескуп,
неугледан,нијескупо,нисам,ниска
цена,о,обичан,одело,одговарајућ,
одличан, офуцан, опека, па,Панче-
во,панталоне,паре,пекара,певаљке,
поглед,погодан,погодност,похабан,
поклон,полован,потрошачкакорпа,
повољно, повољност, прилагођен,
продаја,промаја,прслук,прстен,пу-
но,распеће,размишљање,реч,реч-
ник,ред,редак,ретко,реткост,Руму-
ни,ружан,сабувљака,сапопустом,
сада,secondhand,сир,ситанновац,
скоро бесплатан, скоро бесплатно,
скоро ништа, скромност, скупоцен,
слаткиши, смешно, снижено, стан,
страх, ствар, ствари, сукња, сутра,
свејескупо,шешир,шипак,школа,
Шкот,штедња,штоф,телефон,Тере-
нова, тешко, тезге, трач, трен, тро-
шан,туга,турскареч,замалепаре,
зашто,жваке1;
800(235,199,417)+254+81+169

још
мало134;више117;много60;увек
34;пуно23;нешто14;доста,храна
12;и11;недовољно,новац9; само
8;дај,још,пара,време7;чоколада,
неколико6;количина,новца5; јед-
ном,незаситост,плус,понешто,по-
ново,времена4;хоћу,колико,никад
доста,паре,похлепа,потреба,секс,
воде3;алав,амбиција,чоколаде,да-
ље,додај,додатак,горе,идаље,ито,
има, још мало, љубав, море, може,
нада, напор, недостатак, нескром-
ност,опет,пива,претеривање,преви-
ше, радост, ручак, сада, самомало,
сок, сока, среће, шећер, те волим,
тек,тога,толико,вино,вишак,вода,
знање, жеља 2; ..., 1000000 евра, 6

дана,ако,асфалт,бићевремена,бо-
ље,бомбона,чекати,данас,давање,
давати,дебео,десет,дише,до,дуго,
глад,годинаживота,гомила,грамзи-
вост,грешака,Гру,халапљивост,хе-
донизам,хране,ијошијош,иово,
и те како, и.т.д., име, информације,
ишчекивање,избори,издржљив,из-
држљивост, једнашанса, јела, јело,
јесен, још има времена, још пића,
јошвише,кад,када,како,као,кекс,
кикирики,киламање,килограм,ко-
јииспит,кокош,колач,колачи,крај,
куда, лепих тренутака, љубљења,
љубљење, мали тренутак, мало је,
малојеостало,маловише,мандаре,
мање,меда,мекано,меса,места,ме-
сто,минут,млад,многогодина,на-
кнадно,наставак,не,незнам,нече-
га,недовршено,негде,некада,неки
прелаз,неколикогодина,немакраја,
немогуће,непотребно,нештовише,
незадовољство, незасито, ни, није
доста,ништа,одмах,опсесија,‘о’ш,
овде,петминута,питање,помоћ,по-
ред,потражња,предмет,пресипање,
прича, прићи, пример, продужетак,
пуна,пуњење,пуж,рад,распуст,ре-
пете,рука,сад,самода,самоћа,сек-
са, сладолед, слаткиша, слаткиши,
слатко,слобода,спавати,срећа,стал-
но, стенамнејасни, стоевра, стоп,
стрпљење,супа,свега,шака,те,те-
ћи, трајање, тражити, треба, труд,
увекисвега,увекјош,узимање,већ,
воћа,волети,забава,заувек,жељаза
још,жељан,жеље,живот1;
800(164,442,44)+225+29+152

југ
север259;море74;топло38;запад
31;Косово27;Партизан26;исток17;
птице, топлота 16; ласте, сунце 13;
странасвета12;Африка11;гробари

јефтин југ
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10;ласта9;лето,Србија7;Ниш6;
Грчка,Медитеран,пол,птица, воће
5; Америка, Богдан, стадион, стра-
на,Врање4;ЦрнаГора,доле,птице
селице, сиромаштво, Србије, свет,
туга,Земља3;далеко,дан,Италија,
југозапад,јужнаСрбија,Јужнипол,
компас,пруга,роде, село,Словени,
топао, топлина, ветар, врелина, зе-
мље 2; Алжир, Аустралија, Азурна
обала, банана, беда, безбрижност,
Богу иза ногу, Бразил,Ц. Гора, цр-
нац,црнци,Далмација,дно,долина,
дом, државе, Eagles, ФК Партизан,
географија,гробље,хладан,исевер,
Јенки,језик,ЈНА,Југо45,југоисток,
Југославија, јутро, јужни, јужније,
јужно,карта,Кина,клима,кошуља,
Краљево, кућа, лепо време, лимун,
мандарине, мој дом,момак са југа,
нагласак, најгора страна света, на-
вијачи, немири, необразованост,
необразовање,нештодалеко,осећај-
ност,памук,партизановци,пингви-
ни,покољ,пораз,православље,пре-
ци, призренско-тимочки дијалекат,
пролеће,пут,путовање,раскош,Ра-
шка,рат,рода,ропство,ружанакце-
нат,ружнигробари,С,савез,селид-
ба, серија, север и рода, сијалица,
словенски,смер,SouthPark,Србија
иЦ.Гора,Шпанија,шума,Тексас,то-
плине,топло-хладно,трибине,троп-
ски предео, трубачи, трубе, тужно,
весеотемперамент,вода,војска,вр-
лина,заостало,завичај,земљинаку-
гла,жито,жуто1;
800(164,442,44)+150+9+98

Југославија
држава111;Србија68;земља55;рас-
пад 34; домовина 28; пропаст 25; ко-
шарка19;Балкан,отаџбина14;бивша,

ништа,прошлост,република,Срби-
ја и Црна Гора, застава 8; моја зе-
мља,СФРЈ7;карта6;Београд,дом,
патриотизам,политика,председник,
рат,сиромаштво,туга5;географска
карта,љубав,непостоји,репрезента-
ција,смешно,спорт,заједница4;Цр-
наГора,црвено,Европа,хаос,карта
Југославије, кошаркаши,ми,плаво,
пропала,савез,стара,Тито,замља3;
биланекад,борба,глупост,границе,
грб, химна, избори, ја, Коштуница,
Крагујевац,кућа,ЛепаБрена,лепо,
море,национализам,народ,немаје,
никад, носталгија, патриота, плави,
распадање,расуло,СлободанМило-
шевић, старо,шампиони, велика 2;
?,ауто,бес,бесциљно,била,бивше,
Бодирога,братствоијединство,бр-
да, брдовита, будале, центар, Црна
ГораСрбија,црнарупа,Црногорци,
ћорак,далијеима,делићи,другазе-
мља, државе, дуел, две републике,
екс, Електрични Оргазам, емоција,
еx,фарса,федерација,фолклор,где
смо?, геогр. карта, граница, грешка,
илузија,интегрисаност,исцепанакар-
та,историјскагрешка,Италија,издаја,
јединство, једноличност, Југа, јужно,
као,катастрофа,комунизам,комуња-
ре,коњ,кошаркашкарепрезентација,
краставац, крава, крпа, лаж, лепота,
Лика,лоше,Македонија,маладржа-
ва, мала земља, мало, мапа, Марс,
МираФурлан,многолоше,мојдом,
мојадржава,мрак,националност,нај-
боља,највећаглупост,нашаземља,
навијање,некада,некададавно,не-
ма,непознато,неразвијено,несигур-
ност,неслога,несрећа,несређеност,
незапосленост, ништавило, нула, о
Боже!,одВардарадоТриглава,опа-
сност,пакао,ПЦ,пих,пишипропало,
планина, планине, плаве, подлост,

југ Југославија
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помоћ, понос, породица, постојало,
празници,превазиђенаидеја,пријат-
ност,пропалаземља,првак,путова-
ње,расцеп,распадсистема,ратови,
равнодушност, ред за хлеб, рефор-
ме, репрезентац., rock’n’roll, родна
груда,ружно,саЦрномГором,само
Србија, сан, сиротиња, скупштина,
смрт,срање,Срби,СрбијаиЦГ,сре-
ћа,СРЈ,стабилност,свећа,свет,свет-
ски прваци, светски првак, шљива,
шта?,штедња,традиција,труба,тру-
ло,тужно,унија,успомена,утакми-
ца,увек,ужас,веомасмешно,више
није,војска,вољеназемља,забрана,
збрка, земља била, земља прошло-
сти,звезда,жалост1;
800(235,199,417)+226+50+153

југословенски
језик 75; српски 70; народ 52; наш
40;прошлост25;бивши,пасош18;
аеротранспорт 13; Црвени крст 9;
председник, распад, рат, спорт 8;
носталгија 7; држава, фудбал, мој,
непостојећи6;држављанин,кошар-
каши,ништа,савез5;кошарка,крст,
народи, пропаст, тим, Тито 4; аеро
транспорт,авион,домаћи,државни,
филм,грб,хрватски,ЈАТ,национал-
ност, нашки, не постоји, патриоти-
зам, речник,СФРЈ, стандард, стара
Југославија,шампиони, земља,жи-
вот3;аеродром,близак,даниестра-
де,дом,домовина,дух,еx,географ-
скакарта,глупост,град,клуб,лист,
менталитет,море,национализам,на-
ционални,народни,немавише,ника-
кав,ноћ,општи,отаџбина,патриота,
покрет, политичари, понос, пропао,
прошло,сан,словенски,спортисти,
Срби,Србија, стари, старо, страни,
шта,штајето,заједница,заједнички,
застава2;аероклуб,аеромитинг,аго-

нија, ауто, авиотранспорт, Балкан,
Балканац,балкански,банкрот,беда,
Београд,безвезе,безнадежан,бежи-
вотан,бивше,братствоијединство,
будућност, црвено, чичак, човек,
дан,дани,динар,домаће,драмски,
држављани,дуг,границе,хаха,иде-
ја, илузија, институција, историја,
изЈугославије,избори, језици, још
мало, Југославија, кад је то било,
карта,картаЈугославије,кк,класје,
класје моје, комитет, комуниста,
комунистичка, комунистички, ко-
мунизам,корен,кошаркаш,кошар-
кашкиклуб,крш,крв,крва,лажни,
Лепа Брена, лепо, лепота, левица,
лопови, љубав, матерњи, мешано,
мир,миш,митски,моје,мртво,на-
ционално, народност, наше, наши,
назив,незнам,нејугословенски,не-
кад,некадисад,некадашњи,некул-
турни, нема, немогуће, неодређен,
непостојеће, непознато, нестварни,
нештоштонема,независнаСрбија,
ничији,никада,носталгичан,нула,
од Вардара, одређене нац., опште-
народни,паклени,паре,парламент,
пас,пашњак,патриотски,павиљон,
пионир, плаво, политика, поп-рок
певач, породица, постоји, прави,
православац, предак, припадност,
проблем, пропало, простор, про-
шли, радост, расцеп, распеван, ра-
суло,ратови,различитост,репрезен-
тација, режим, родољубље, сабор,
сајам, састав, савез Србије, сенти-
ментални,сиромаштво,смех,смрт,
СРЈ,српска,српскохрватски,шкрт,
тенис, традиционални, тробојац,
тробојни, усхићење, Устав, ужас,
вишенационални,војска,воз,зајед-
ништво,заједно,закон,застарео,за-
ставасазвездом,званичник,звезда,
звиждук,жуто1;
800(223,540,90)+244+78+156
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јужна
пруга261;страна126;Америка49;
хемисфера 45; полулопта 36; обала
32; трибина 25; Африка 17; страна
света,топло11;северна10;Србија8;
Морава7;воће,земља6;Каролина,
Кореја, море, пол 5; Калифорнија,
сунце, топлота 4; држава, граница,
капија,стране,улица,воћа3;доли-
на,екватор,источна,крајња,лопта,
мора,област,половина,сфера,врата
2; алеја, Босна, брза, доња, досада,
етапа, Европа, Флорида, грађански
рат,Грчка,гробари,група,Херцего-
вина,храна,источно,кола,крила,ку-
ла, купола, ласта, лажа, лепа, лето,
лоша,нар,неразвијена,острва,отац,
падина, палме, Партизан, патрола,
покрајина,полулопте,природа,пру-
ге,птице,ракета,сарма,секс,север,
северно,СокоБања,средина,страна
града, страна падине, страна полу-
лопте, страна улице, страна ветра,
страва,стрма,сунчано,свет,школа,
топлина, ветар, воћка, врућина, зе-
мље,зона,звезда1;
800(165,414,181)+99+19+61

јужни
ветар229;пол150;северни49;буле-
вар20;море19;пруга,топао,топло
15;воће14;део13;фронт9;Слове-
ни, тужни 7; доњи, Ниш, сунце 6;
Африка,град5;Јадран,југ,Косово,
топлота,Врање4;Банат,доле,Грчка,
морски,пут,топли3;далек,далеко,
део града, источни, крај, Лесковац,
лето, народ, парк, ритам, Словен,
топлина, туга, Турска, тужно, жут
2;Албанија,Америка,Американци,
ананас,Балкан,банана,беда,бедем,
бол,Бразил,Будва,цео,цвет,делови
земље,доленегде,Дунав,егзотичан,

фламенко,глобус,ипак,исток,Ита-
лија, Југа, јужно воће, кајмак, кли-
ма, косовски, кошава, крајњи, крст,
Кучај,лош,људи,Македонија,Ми-
ле, мирнији, нагласак, не развијен,
никада, океан, оток, палма, памук,
Партизан,пасуљ,последњи,предео,
прљави, провинција, птице селице,
религиозан,роштиљ,рт,сајуга,се-
љаци, север, сиромашно, солитер,
south, Срби, страна света, страст,
сунчан, Сурдулица, свет, тад, Тата-
ри,Тексас,Тирол,топлији,тропски
крајеви,ураган,ватрени,вече,Велс,
венац, ветариМилеКитић, вјетар,
воз,врео,врт,Зајечар,занимљив,за-
падни,земља,зид,звезда,звук,жи-
вот,жуто1;
800(235,199,417)+135+50+90

кад
тад147;сад144;време84;никад79;
где28;некад23;увек18;питање,су-
тра13;сат11;одмах10;икад,када8;
сада7;онда,састанак6;како,после
5;дођем,ишчекивање,тада4;већ3;
бибило,црно,гад,хоћу,игде?,јуче,
место,мирис,незнам,нешто,ника-
да,пад,предлог,тамјан2;А,акција,
ако, апроксимација, бео, било кад!,
боља времена, брзо, будућност, цр-
ква,чим,ћеш,далиускоро?,далеко,
данас,датум,до,дође,догађај,док,
долазак,долазиш,долазити,евосу-
тра,фаливама,фама,где?,град,хај-
де,хоћеш,игде,икако,ићи,идем,
икада,историја,изговор,јабудемве-
лика,јебило,кад,кадкад,кадкажем,
кадити,какокад,како?,ко,козна?,
купатило,љубав,малосутра,Марко,
мидођешти,могуће,наврбироди
грожђе, небитно, недоумица, неод-
ређено,нестрпљење,нестрпљивост,
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незнање,нонстоп,обавеза,од5до
12, од када, одеш, одрастем, о’ма’,
OpelVectra,паднем,пламен,плано-
ви, пласт, покушај, понекад, поп,
порастем,прилог,проговарати,про-
леће,прошлост,пустообећање,ро-
ђендан,садаће,сенештодеси,слух,
смех,сутрашњица,свештеник,шта,
тренутак,укојевреме,усвакодоба,
упитник, услов, условно, вечерас,
везник,вода,волиш,воз,временски
рок,заменица,заверавремена,знак
питања,звони1;
800(221,406,56)+141+37+105

кафа
јутро86;црна56;Гранд39;шоља38;
буђење34;црно31;мирис30;горко
21;зрно20;уживање19;чај16;Бра-
зил15;пиће,турска13;напитак12;
одмор, шећер 11; нес, шољица 10;
јутарња 9; цигарета, горка 8; бела,
цигара,друштво7;Донкафе,млеко,
сок6;соц,ужитак5;горчина,кофе-
ин,опуштање,пауза, слатка,врућа,
вруће4;будност,цигарете,Дон,Дра-
ганНиколић,дрога,еспресо,кафић,
разбуђивање, разговор, сан, шлаг,
топло, учење, зависност 3; Амери-
ка,арома,Бонито,браон,другарица,
фуј,гатање,гледањеушољу,мирис
и укус, млин, не волим, Нескафе,
оговарање, окрепљење, освежење,
отров,порок,предах,притисак,ре-
кламе,слатко,смирење,спавање,то-
пла,трачарење,увек,уживање2;25
дин,Африка,апаратзакафу,биљка,
бљак,боја,болужелуцу,браонбоја,
будилник,црнкиња,црносапеном,
црно-бело,цури,чаврљање,чокола-
да,ћаскање,Д.Николић,Деник,до-
бра,доколица,Doncafe,Донкафа,до-
ручак,експресо,главобоља,глумац,

горак, горак укус, и мирис и укус,
Интермецо,изласци,јеобавезнаују-
тру,кафен,кафићуоквируфакулте-
та,кахва,комадић,крупно,културни
центар,кутија,лек,лепа,лош,мамур-
лук,Марија,Машинац,мир,мирис
јутро,мирише,мока,навика,непи-
јем,неизбежнопиће,нејасност,неса-
ница, Ness, нешто најлепше, низак
притисак,ноћ,одвратно,одвратност,
опијум, осмех, паре, печена зрна,
пена, пије ми се, пирамида, посао,
поспаност, потреба, причање, при-
јатанразговор,пријатанукус,прија-
тељи,пријатност,пророчанство,ра-
сањивање, реклама, ритуал, ружна
навика,седење,сладак,слађа,смор,
стрес,супер,свако јутро,свежина,
шлем,шпанскасерија,штетна,тац-
на,тепих,топлина,торта,трач,тра-
чеви,трг,усвакодоба,узрну,укус
кафе,умирујуће,волим,врело,задо-
вољство,Занзибар,знаци,желудац,
живот1;
800(223,540,90)+187+8+109

какао
чоколада 178; млеко 141; прах 63;
крем55;браон39;кафа31;напитак
15;колач13;црно,слатко12;кола-
чи,топлачоколада10;Несквик,то-
пао7;пиће6;Африка,Бенко,горко,
као,шоља,топло5;биљка,чоколад-
номлеко,јутро4;белакафа,бутер,
Еурокрем, храна, кокос, путер,ше-
ћер3;боја,Бразил,Чоколино,дору-
чак,дрво,кокаин,мама,маса,остр-
во, пакао, палачинке, сладак, сла-
долед, топли, торта, укус, укусно,
уживање, зачин 2; бескорисност,
бисквит,цигарета,црн,црнац,црни,
чаша,дете,ДиноДворник,додатак,
доколица, дрога, егзотичан, глад,
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горак, гриз, грозан, грозно, хотел,
Индијанци,ислам,јести,југ,кафен,
какао,Канада,као-какао,капућино,
каучук, кекс, кењо, кеса, кит, кокос
колач,кугла,кухиња,Лебисол,мак,
маслац,масно,мекан,Милка,мири-
сно,ммм,мојбрат,мучнина,мутно,
најгори,нес,Nesquik,нијечоколада,
ноћ,обожавање,орах,оружје,пала-
чинка,плах,плодкакаа,пост,посу-
да, прашкасто, пудинг, пуно млека,
равница,рускекапе,смлеком,сла-
дакпрах,слаткиш,смеће,сутлијаш,
шлаг,штангла,Шварцвалдторта,та-
лог,топлинапитак,топлина,упраху,
ужитак,В.Стефановић,веомалако,
вода,волим,врело,зима,зрно1;
800(164,442,44)+135+15+85

Канада
Америка85;далеко44;лист43;зе-
мља42;држава40;даљина21;хлад-
но, иностранство 20; САД 19; То-
ронто16;зима15;снег13;јавор10;
путовање 8; будућност, хладноћа,
север 7; хокеј, јаворов лист, тетка,
запад6;океан,пут,шуме5;црвено,
језера,Квебек,лепота,Отава,родби-
на,шума, застава, зеленило, зелено
4; бежање, богатство, брат, црвени
лист,другарица,енглески,лед,лепо,
обећана земља, одлазак, посао, С.
Америка, сан, страна земља, жеља
3; Александра, авион, бољи живот,
далека,далеказемља,долар,досада,
дрво, емигрант, град, гужва, ирвас,
избеглице, излаз, јелен, комшије,
нада,недостижно,ништа,новац,па-
ре, природа, простор, Селин Дион,
SouthPark,Србија,срећа,стандард,
странац,стриц,свет,туђина,велико,
водопади,живот2;аеродром,Алба-
нија,Ана,Атлантскиокеан,Аустра-

лија,Азија,Б.Д.Бенедикт, банана,
баскет,бегодтешкогживота,безве-
зе, безлична, блискост зими, бљак,
Боба, Брајан Адамс, Celine Dion,
црвена, цвет, далека и хладна, Да-
леко је сунце, деда, део, детелина,
дијаспора, дивљина, добар посао,
Драган, друг, другарство, држава у
северној Ам., Душица, Џорџ Буш,
Едмонт, емигранти,Енглеска, еска-
лација,фенсерај,финадржава,Фин-
ска, француски, Французи, гламур,
глуп,глупост,Горан,гризли,хаски,
храст,идила,Иван,избор,издаја,из-
опаченост,Израел, је лоша, Јелена,
језеро, канта, капитализам, Кина,
кит, коњица, кошарка, кукуруз, ку-
мови,Ладислав,лепадржава,листо-
пад,мајмуни,медвед,Милица,мили-
на,миши,моћ,могућност,мојику-
мови,мојирођаци,Монтреал,море,
наши исељеници, не цветају руже,
негдедалеко,Немачка,нештохлад-
но,Нијагара,Нијагариниводопади,
никадчуо,Никола,обећано,одмор,
ограниченост,Оливер,ортак,Осло,
острво, па шта, Памела Андерсон,
планина, појам, пребег, преко, при-
лика, професор, пространство, рад,
Рада, рај, Репторс, ризик, рођаци,
рођак, сељак, сестра, Сев.Америка,
северна Америка, Сиднеј, систем,
снежнепланине,снови,Срби,страх,
страна,странадржава,страно,сун-
це, супер место, тата, територија,
тетке, тежња, туђа земља, Тunspe,
удаљеност, ујак, уређеност, успех,
узбуђење,ужас,уживање,величина,
велика, великадржава, велика језе-
ра,великаземља,Весна,виза,водо-
пад,војник,Вукашин,земљамрака,
земљарада,земљаснова,желим,жи-
ветилепо,жуто1;
800(221,406,56)+240+33+156

какао Канада
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као
какао130;исто48;поређење36;по-
пут35;ја26;налик23;да,као18;не-
што17;шта14;некад,неко12;исти,
слично10;ти9;он8;онако,што7;
ако,сунце6;Ђогани,како,ми,отпри-
лике5;или,ништа,оно,песма,сви,
тако,упоређивање,узречица,везник
4;баш,кобајаги,личи,личити,љу-
бав,начин,некако,нико,тај,такав3;
чоколада,и,истотако,једнак,какав,
ко,лаж,небо,нов,онај,онда,опис,
овако, сличност, слон, све, шта?,
трава, узор, зато,живот 2; асоција-
ција,бајати,баштако,безвезе,Бог,
брашно,Црногорац,цвет, човек, да
хоћу,дакле,дебил,дискотека,добар
дан,другачије,фалсификат,гај,гени-
је,гистро,глупост,ионеноћи,ити,
иувек,имитација,ипак,иститакав,
исто што и, изговор, јаје, јао, јер,
јесен, јучер, Југославија, јунак, ка,
кад,камен,каода,каокаокаокулу,
каошто,као....ја,књига,компараци-
ја,коњ,кућа,кулаодкарата,кулуод
карата,лепота,лепотице,лике,лист,
луд,лутрија,љубомора,мачка,мар-
гиналност, мислим, миш, мој тата,
море, можда, на пример, налик на,
нетребасепоредити,некакав,неки,
немакао,неодлучност,неодређено,
непрецизност,никад,ново,нпр.,об-
јашњење, облак, однос, она, они,
орах, ово, пас и мачка, песма „као
као“, песма као, полиција, попуст,
поредба, поредити, поштапалица,
претварање, превара, прича, птица,
радозналост, рај, разговор, рецимо,
риба,ружнопаче, сан, савсвет, се-
стра, сличан, соко, срећа, шаргаре-
па,шатро,шећер, талас, тинејџери,
точак,трешња,упоредити,упоредо,
урбано,увек,ветар,веза,водазачо-

коладу,враг,врстаречи,зашто?,зе-
мља,жаргон1;
800(173,484,136)+188+96+124

капиталиста
новац88;богаташ36;буржуј24;бо-
гат19;запад18;Америка16;капи-
тал14;моћ13;богатство12;човек,
власник 11; историја, капитализам
9; паре 8; материјалиста, трули 7;
газда,приватник,прошлост6;бизни-
смен,поседник,рад,радник,владар
5; богаташи, буџа, ловатор, соција-
листа, зеленаш4;буржоазија,деда,
Енглеска,фабрика,имућан,комуни-
ста,лопов,Маркс,привредник,про-
фит, роб, робовласник, сноб, тата,
успешан,власт3;19.век,Америка-
нац,антикомуниста,банкар,бос,до-
битник, економија, експлоатација,
феудалиста,главни,имати,израбљи-
вање,Карић,комшија,криминал,Ла-
бус,милионер,паметан,политичар,
посед,поседовање,послодавац,про-
фитер,способност,шкртица,улагач,
улагање,западнаЕвропа2;Африка,
акт-ташна, акумулација, Албанац,
Амер, Америке, Аријевац, банка,
безосећајност, Бил Гејтс, Битевић,
бизнис,богатчовек,богати,будала,
Буш,цар,црвено,честоексплоатор,
Чомски, дебељко, дебео, дебил, де-
мократа, деспот, дешава се, дикта-
тор,директор,досада,досаде,друге
потчињава себи, држава, државно
уређење, душник, дворац, Ђинђић,
експлоатисање,феудалац,Фиренца,
фотеља,фрка,г.Бернс,глупост,грех,
хоће све, има их, има пара, имови-
на, империјализам, индустријалац,
индустријска револуција, интелиге-
тан,инвеститор,историчарка,изра-
бљивач,ја,је,јурњава,камата,капа,
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капиталац,капиталиста,кара,КирЈа-
ња,киша,класа,ко,комунисти,кон-
зервативан,корист,Коштуница,кра-
вата,крвопија,кућа,лежајеви,лова,
мафија,мануфактура,Марк,Маркси
Енгелс,марксизам,машина,материја-
лизам,МККомерц,моћанчовек,моћ-
ник,модеран,мојдруг,монополиста,
МрБрнс,нација,наранџа,не,Немац,
Немачка, непоштење, неурозност,
никад, ништа, no comment, њива,
очајник,одвратан,окови,окрутност,
опредељење,освајач,озбиљно,пара,
партија,пљачка,под,похлепност,по-
хотњак, поквареност, политика, по-
рез,практичар,предузеће,предузет-
ник, превара, припадник, приватна
својина,привређивач,професор,про-
грес,произвођач,пролетер,пропали-
тет, пропасти, прорачунат, прошла
времена, пун пара, пушка, рачун,
ранч, равнодушност, раздобље, реа-
листа,реформиста,режим,richman,
робље, робовласниство, Рокфелер,
себипотчињавадруге,север,сирома-
шан, сировина, СлободанМилачић,
сналажљивац,соц,социологија,спо-
собан, средњи век, стечај, странка,
стваралац, сурови, суровост, суви,
свако,све,својина,шаран,шекарош,
Шешељ,шлем,TDR,Титоија,тлачи-
тељ,тврдоглавост,углед,униформа,
успешност, ууу!, увек, век, велики
капитал,вино,власникимања,воде-
ћи, вредан, вредан човек, закуп, за-
натлија, зарађује, затвор, злато, зло,
звезда,жуто1;
800(235,199,417)+265+139+192

катарза
прочишћење60;пропаст10;чишће-
ње,незнам,нирвана9;?,просветље-
ње 8; ништа, врхунац 7; болест 6;

Антигона, Аристотел, дух, филозо-
фија,катастрофа,олакшање,религи-
ја,смрт,трагедија,усхићење5;бол,
драма,глупост,Индија,књижевност,
музика,осећај,рокгрупа,светлост,
уживање4;будизам,чисто,катарза,
књига, крај, криза,мир, одушевље-
ње,око,осећање,позориште,пред-
става,Секулић,српскијезик,узбуђе-
ње,затвор3;Алкатраз,апокалипса,
Б92,бело,бљак,бомба,брод,црква,
човек,духовност,екстаза,Грчка,гру-
па,историја,лоше,насилник,немам
појма,непознато,незнање,очи,очи-
шћење,плач,препород,распад,сло-
бода,смех,шта,задовољство,земља
2;алкохол,анархија,античкадрама,
Атеље212,барок,бес,безнађе,би-
во,благостање,блаженство,бројер,
брзо, буђење, цеви, циљ, црнило,
част,чистоћа,чистота,читанка,чу-
до,дијамант,договор,дружење,ду-
ховно,духовноблаженство,духовно
чишћење,духовнопрочишћење,ду-
ша,душевнимир,Фројд,фуј,глупо,
граматика, грчка трагедија, грешка,
гром,ХА,хришћанство,идеал,иди-
от,инспирација,испражњење,исти-
на,истраживање,Исус,изговор,јабу-
ка,јарбол,кафић,кантар,као,карма,
катаклизма, катана, катанац, ката-
ракта,катавиреза,катран,Клаудија,
клозет, компликовано, комуникаци-
ја,концерт,кров,круг,кулминација,
лаж,лепота,Лидије,лудница,људи,
М.Вујаклија,мач,маказе,малану-
жда, манастир, медитација, мисао,
мишић, мит, митинзи, моћ, морал,
мрак, Н.Н., не, не знамшта је, не-
читко, недефинисано, немогућност,
непознат,непознатпојам,непозната
реч,нешто,нештотајно,ништапо-
себна, ништарија, облик, обољење,
одсутност, оков, он, општа, орач,
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оргазам,осећања,ослобађање,осло-
бођења, ослобођење, освешћење,
па, папагај, пас, петокрака, певачи,
подсмех, појам, полица, политика,
полусвесност, поморанџа, порез,
потреба, пожељно, прах, празнина,
преображај,претерано,прича,Про-
бавита,процеп,прочишћавање,про-
духовљење,Проклетаавлија,просве-
ћеност,просвећење,рађање,расцеп,
раскол, распадање, расположење,
раздор, разрада, разредна, рок, ро-
ман,РомеоиЈулија,Русија,рушење,
сабља,сазнање,секта,СекулићМи-
лан,сив,скулптура,скуп,слеп,сле-
пило,слом,смаксвета,смешно,сми-
шљеност,снага, спице,срце,срећа,
средња школа, стање, стање духа,
стена, страх, страхота, светло, шта
јето,шуштање,Тарзан,татарза,те-
за,торба,трагедије,турска,урбано,
успех,успон,узвишење,ужас,ужи-
так,вата,вера,вино,војник,врач,за-
јебанција,засићење,живина1;
800(235,199,417)+271+275+196

квадрат
коцка176;математика108;круг78;
троугао26;правоугаоник21;геоме-
трија18;куб13;свеска11;метар10;
четири, кућа 9; корен, облик, соба,
стан, затвореност 8; четвороугао,
фигура7;простор6;савршенство5;
на,ограниченост,ограничење,Пита-
гора,ромб,угао,затвор4;анаква-
драт,цртање,четиристране,ћошак,
геометријска фигура, хипотенуза,
једнакост, лопта, основа, оштрина,
правилност, прозор, тело, углови,
затворенпростор3;4угла,бинома,
дијагонала,дупло,геом.фигура,ге-
ометријскотело,границе,коцкасто,
кутија,пословнипростор,правилан,

правилно,предмет,раван,сигурност,
страница, странице 2; 4, 4 стране
света, 4x4, аха, базен, бели, бином,
број,црвени,четириугла,четвороу-
гаоник,четвртасти,четвртасто,чвр-
стина,ћошкови,дете,дом,друг,два,
двојка,филм,физика,фудбалските-
рен,г.тело,геом.тело,геометр.фи-
гура, геометр. облик, геометријски
лик, глатко, хармонија, игра, исто,
ивица, ја, једначина, једнако, једно-
ставно,једнострано,језа,клупа,коц-
ке,коначан,крај,кубик,квадар,ква-
дратура,линије,логика,мали,мало,
матрица,много,монотоност,наинат,
нација,некачетворка,ниметар,об-
ликнечег, ограничен, огроманпро-
стор, оивиченост, округао, округло,
опасност, оштар, оштро, пирамида,
Питагоринатеорема,Платон,плаво,
површина, правилан облик, прави-
ло,правоугаоно,привезак,проблем,
просто, пуноћа, растојање, самоћа,
савршено, сигурно, симетрија, ску-
ченост,сличица,слика,сликаквадра-
та, сложеност, смиреност, смор,со-
бе, спутаност, срећа, стакло, стана,
страна,стране,ствар,све,свескаиз
математике,свесканаквадрате,шко-
ла,шупље,табла,тачка,уцена,удво-
стручити,величина,xнаквадрат,за-
датак,затворено,земље,жица1;
800(173,484,136)+172+36+113

Кинези
жуто77;жути49;бувљак39;пијаца
34;народ29;Јапанци27;очи24;пи-
ринач 22; мали 20; много 17;Кина
15;косеочи14;мноштво,мрави,тр-
жницентар12;Блок7011;косооки,
многобројност9;бројност,малиљу-
ди,зид8;храна,малижути7;Ази-
ја, људи 6; јефтино, Нови Београд,
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роба,жута5;70.блок,кинескизид,
многољуди,многобројни,многољуд-
ност,штапићи,трговина,жутиљуди
4; бутик, Цигани, гомила, исток,
нација, око, прљаво, прљавштина,
раса, ужас,жут,жутараса,жутаћи
3;амбасада,Азијати,блок,Блок45,
браћа,број,досада,фуј,гужва,људи
уКини,мало,маса,милијарда,мно-
жина,најезда,Пекинг,продавница,
продавнице, пуно, пунољуди, рад,
шешир, торбе, величина, велики
број,вредни,жутинарод,жутокљун-
ци 2; 70, аљкавост, Арапи, барут,
Београд, бицикл, бициклови, Блок
70а,Блокседамдесет,богатство,бо-
ја,борилачкавештина,бројни,Брус
Ли, бубашвабе, буљави, чај, човек,
чудаци, далеко, досаде, другачије,
егзотика,експанзија,ENJUB,фотоа-
парат,фуј!,фушрадње,гаће,гамад,
глибав,густина,ими,играчка,инва-
зија, јад, јакна, Јангцекјанг, Јапан,
јевтино,језик,кепеци,кич,кимоно,
кинескахрана,кинескапијаца,кине-
ска роба, кинески бутици, кинески
тржњак,кишобран,кола,количина,
компас, комшије, косо, кривооки,
култура, кунг-фу, куповина, леген-
де,Лилипут,лошароба,љига,мале
очи,малени,малено,малишани,ма-
ложуто,МаоЦеТунг,месец,месо,
ми,миграција,милиони,многољуд-
но,Монголи,Н.Београд,најмного-
људнији, напасти, напоље, народ
Кине, населиће нас, нелагодност,
непознат свет, неразумност, нешто
јефтино,ниски,низак,низакнарод,
Нови Бгд., одвратно, одвратност,
освајање,паметиупорност,патике,
пез, пијаце, поплава, пријатељство,
пространство,протерати,протерива-
ње,радити,расизам,разлика,разум,
рижа,руља,Руси,сат,смајли,смех,
смешни, смрад, смрдљивци, сомот,

спанаћ,Срби,Србија,ствари,су,су-
ши,свила,шопинг,шверц,техноло-
гија,терапија,торба,традиција,тре-
нерице, уКину, умножавање, уред-
но, већина, велики народ, велико,
великобројност, Вијетнам, Владо,
вредноћа, Забрањени Град, залазак
сунца,зелењак,змај,зуби,жена,жут
народ, жутајци, жути мрави, жуто
ниско,жуто-жути1;
800(223,540,90)+230+20+152

кисело
млеко279;слатко66;грожђе65;кра-
ставац 55; лимун51; краставци 36;
воће32;купус25;горко21;љуто11;
слано10;сирће8;лице7;јело,укус
6;јабука,вино5;ислатко,неукусно,
салата,тесто4;јогурт,краставчићи,
непријатно, туршија, укусно3;фуј,
храна,језа,паприке,волети2;базно,
бљак,долари,фудбал,гађење,грима-
са,грло,грозно,грожђа,Ивана,из-
разлица, јакукус, јегрожђе, јеово
јело,једем,језик,каокупус,каосир-
ће,карфиол,киселикупус,киселина,
киселост, киви, краставче, крастав-
чић,маче,масно,мирише,млека,мо-
ре, мрштење, нагриза, најежити се,
намрштена,неволим,непријатност,
осмех,осмехнутисе,паприка,павла-
ка, подношење, поврће, пријатно,
расположење,сарма,сенасмејао,се
смеје,секс,слатки,смејање,супрот-
ноодслатко,све,сви,трче,трудна,
трудноћа,уста,витаминц,вода,зе-
ље,зрно,желудац,жвака1;
800(165,414,181)+94+8+63

кнезЛазар
Косово116;историја87;Милица49;
царицаМилица47;Србија32;Косов-
скибој,владар29;кнегињаМилица
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22; цар, вино 18; битка 15; бој на
Косову 12; храброст 11; бој, јунак
10; Косовска битка 9; прошлост 8;
глава,кнез,круна,Србин7;вођа6;
брада,понос,рат,српство,улица,ве-
личина,витез,власт4;човек,фаца,
херој, и царицаМилица, Јефимија,
кнегиња, краљ, Крушевац, Лазари-
ца,мач,Мурат,светац3;битке,буда-
ла,црква,икнегињаМилица,идол,
историјска личност, издаја, Косово
Поље, крв, легенда, личност, лик,
мајстор,моћ,мученик,нинџакорња-
че, оданост, песма, победа, Равани-
ца,сабља,смрт,Турци,владавина2;
баба,бесмртност,билонекад,Битка
наКосову,бившидечко,борац,бор-
беност, бркови, цар Лазар, царица,
царство, час историје, част, човеч-
ност, династија, дивљење, добар
избор,достојанство,држава,духов-
ност и храброст,Ђурађ Бранковић,
фигура, филм, глума, херој Србије,
Хребељановић, и царицамилиција,
иДанило, испала, историјско лице,
издајник,јачина,јунаштво,кнежеви-
на, књегињаМилица, коњ, Косова-
ри,краљевство,крунаижезло,кти-
тор, кукавица, кула, Лазарево, лаж,
љубав, Љубостиња, људина, мафи-
ја, манастирСење,Маричка битка,
Марко, масло, Мица, Милош, Ми-
лошОбилић,мучеништво,мудрост,
нема главу, Немањићи, његове мо-
шти,његовоодело,о.школа,одсече-
на глава, оклоп, патриот, патриота,
пехар, племић, политика, повеља,
примирје, продуховљеност, проспе-
ритет, ратник, ропство, сеча, снага,
споменик,Срби,српскаикона,срп-
скисин,столица,страдање,субота,
свети,светилик,светиња,светитељ,
тајнавечера,традиција,учитељица,
васкрсење, вечера, величанствен,

великан,великичовек,вера,Видов-
дан,винце,влада,владање,владати,
ВукБранковић,заблуда,задужбина,
завика,знаменитост1;
800(221,406,56)+173+21+107

књига
знање70;учење50;наука30;читање
27;свеска26;роман,слово20;лист,
пријатељ,слова16;библиотека,чита-
ти,уџбеник13;добра,школа,учити
11;корице10;образовање,уживање
8; дебела, друг, памет, папир, вели-
ка 7; благо, књижевност, листови,
писмо 6; култура, лепа, страница,
занимљива 5; литература, машта,
задовољство 4; Библија, богатство,
буквар,часопис,читанка,испит,лек-
тира, лепо, лепота, љубав, мирис,
мудрост,наслов,оџунгли,реч,речи,
свет, забава, занимљиво, живот 3;
бела, дебело, досада, друштво, ду-
ховност, извор, извор знања, језик,
књижара,мир,мисао,најбољипри-
јатељ,образованост,оловка,опушта-
ње,отворена,песама,песма,поучна,
повез,разонода,речник,смор,спис,
стара,Старациморе,странице,све-
ске, штребер, ученост, учило, учи-
тељ, ум, уметност, утеха, вредност,
занимљивост 2; ако је добра-супер,
АнаКарењина,Андрић,бајка,беле-
тристика, book, будућност, цртани,
читалац,човековнајбољидруг,дасе
чита,дебелакњига,Дијалогупаклу,
диск,добра ствар,Достојевски,до-
живљај,дух,ђак,енциклопедија,фа-
култет,фонетика,Господарпрстено-
ва,хартија,Хобит,хрестоматија,хр-
па, инспирација, искуство, испити,
испуњење,истина, јаоопетчитати,
јасноћа,јемојпријатељ,Клопка,кон-
центрација, корица, корице књиге,

кнез Лазар књига
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лексикон,лепауметност,лепоукори-
чена,лингвистика,листати,лобања,
ЛОТР,Малипринц,Маркес,машта-
ње, матиш,Милка Ивић,Мир Јам,
мириспапира,много,многострана,
моћ,Момо Капор, монотонија, мо-
зак,мучење,мудра,мука,НаДрини
ћуприја,најбоља,најбољидруг,на-
очари,не волимих,неисцрпна,не-
мам,неосвојенврх,непроцењивост,
независност,нова,новац,новисвет,
ново,новосазнање,олингвистици,
оаза,образовнипредмет,Очевииде-
ца,од5000страна,одмор,одвратно,
оплемењеност, оружје, осврт душе,
отворено, паметно, Павић, пенка-
ло, периодика, песме,ПетарПан и
Венди,писац,писање,питати,пла-
ва, племенитост, полица, полиција,
помоћ, посао, поступак, прашина,
православље,преведена,прича,про-
читана,прочитати је,просветљење,
пустоловине,путудругисвет,Раде,
реализам, реченица, сати, сазнање,
сазнати, сигурност, слава, слави-
стика, слике, сликовница, Словени,
смиреност, смирење, смрти, спас,
српске, српски, стил, страна, стра-
не,стварање,стварност,свеговори,
светиња,штампа, текст, телевизија,
телевизор, тешко, у главу, ученик,
уџбиник,укоричена,укориченакњи-
га,УмбертоЕко,усавршавање,уста,
утисак, утисака, уживанција, варка,
ватра, важно, видимо се у читуљи,
Волтер,вредан,време,задруга,зау-
век,злато,Злочиниказна1;
800(173,484,136)+257+21+165

књижевност
књига120;уметност50;српски38;
књиге29;роман27;језик20;српски
језик19;библиотека18;литература

17;наука15;читање14;култура12;
српска11;ИвоАндрић10;Бодирога,
лепо,поезија9;лепота,песма,писац
8;образовање7;дело,досада,лекти-
ра,професор6;читанка,песме,шко-
ла 5; историја, реч, уживање, знање
4;час,лектире,лист,љубав,мудрост,
народна, прича, романи, слова, уче-
ње 3; Андрић, бајка, час српског,
Доситеј Обрадовић, дух, духовност,
Француска,ја,катедра,лепа,песник,
писмо, правопис, проза, разредна,
речи, слово, светска,Шекспир,Тол-
стој, учтивост, волим, време, зани-
мљивост2;18.век,Ана,балада,Ба-
лашевић,басне,белетристика,Бода,
Бодлер, цимерка, часопис, чекање,
читати,Д.Максимовић,Данте,дебе-
лакњига,деокултуре,Деса,Десанка
М.,досадно,Достојевски,дубина,ен-
циклопедија,Енглеска,еп,епска,есе-
ји,факс,Фауст,филолошкифакултет,
француски,фраза,глупост,глупости,
гњаважа, граматика,Хомер, и језик,
И.Андрић,индијска,Ивана,Иванка,
изражајност, Јанковић, карловачка,
књ.,књ.дела,комедија,компаратив-
но, комплексност, корице књиге,
крик,Крунић,LeslieL.Lawrence,ле-
тература, лингвистика, лирика, ли-
тера, Лорка, мађарски језик, Маја,
мали принц, мама,Маркес, машта,
математика, материја, Мика, мир,
мисао,мит,модерна,начинживота,
начитаност, нада, најлепша, народ,
наша,Нобелова,Нобелова награда,
обим, обимност, образованост, од-
мор,огромна,окербоја,опуштање,
Петар Бодирога, Петница, Пинта-
рићка, писање, писци, писменост,
поема, поетика, потреба, прелепо,
причање, процес, продуховљеност,
проф српског, проф. Деса, проф.
Џелебџић, проф. српског, професор

књига књижевност
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српског, професорка српског, Про-
копиев, промет, просвећујуће, про-
света, психологија, Рамзес, разред,
разредни,речитост,ренесанса,Руси,
састав,сатира,сазнање,Селимовић,
сестра,сестреБронте,слика,слобо-
да,смарање,смор,Соња,списје,Ср-
бија,Србин,Сремац,српскиј.,срп-
скогјезика,стан,стара,стариСлове-
ни, стихови, страна, стваралаштво,
све, свеска, свет, светски, Шеићка,
школство, теорија, тешко, томови
књига,требадасеучи,ум,ум.изра-
жавања,уврнутрукопис,велико,Ви,
ВикторИго,врстаобавештења,Вук
Караџић,занесењаци,Зорић,Жика,
живот1;
800(235,199,417)+227+48+161

кобасица
храна 67; јело 59;месо 46; виршла
31;роштиљ25;свиња18;пасуљ17;
љуто,масно15;чајна,ручак14;љу-
та13;маст,месара12;салама11;до-
ручак10;домаћа,глад,тигањ9;фуј
8;вечера7;Немачка,сенф,српска6;
црево,пас5;хлеб,јести,кобаја,коњ,
лук,сендвич,сир,сремска4;хотдог,
јаја,клање,коњска,масна,менза,му-
ка, не волим, нож, прасе, предјело,
сланина,свињска,уље3;црв,црве-
но,дебела,дугачка,дугачко,холесте-
рол,ХомерСимпсон,кафана,кечап,
крањска,куче,масноћа,Минхен,ми-
рис,мортадела,ништа,пиле,подри-
гуша, ражањ, смрад, сочна, стомак,
шунка,укусно,ужина,вашар,Војво-
дина,задах2;3жеље,Ало-ало,баба
идеда,банана,барена,Баварска,бе-
да,белемрље,бележиле,бело,бео
лук,безвезе,бљак,целофан,црева,
црвена,цури,чорба,да,Данипива,
дебели,дебело,дебео,дим,домаће,

дугуљаст производ, дужина, фаст
фуд, гладан, гладна сам, гојазност,
грехота, ха ха ха, и салата, и сенф,
исир,истрајао,излет,јаје,јако,јеф-
тино,калорије,Карнекс,кифла,кла-
њесвиња,клопа,кобасица,конобар,
крива, криво, кромпир, куца, куче
дугачко,куческитница,купус,кува-
на,лепиња,леш,личи,лошаисхра-
на,Љубостиња,љутахрана,љутина,
мачка,Мађар,мађарска,Маријинде-
да,месар,Мица,мучнина,напасуљ,
нароштиљу,насачу,најлон,небитна,
Немац,Немци,Неопланта,нездраво,
нитрити,новосадска,њам,одвратно,
омиљенахрана,отприлике,паризер,
печена,пекар,пенис,пиво,Плутон,
пљескавица,подригивање,прерађе-
вина,прерађевине,прут,пржена,пр-
жити,пунстомак,ресторан,Рудолф,
Румунија,сајајима,сајма,саламура,
самоуслуга, сецкалица, село, сено,
сеx, сит, слатко, смрт, Србија, срп-
ски,стока,студентскаменза,суџук,
свињче,свињокољи,Штајерска,шва-
бен,тата,тело,трихинела,трихине-
лоза, укусна, ужас, ваљак, велика,
вешалица, виљушка, вири, виршле,
висуљак,врело,задоручак,зачини,
зима,Златибор,ждера,жиле1;
800(223,540,90)+218+79+142

коверат
писмо451;паре33;пошта28;плави
27;плаво23;новац20;маркица15;
бело 9; папир 8; бели, мито, печат,
плав7;тајна,вест6;изненађење,ле-
пак4;честитка,марка,писма,пору-
ка,поштар,суд,војска,затвореност
3;бео,бомба,глас,љубав,љубавно
писмо, новост, плава боја, полици-
ја, поверљиво, позив, рози, судски
позив2; адреса, анкета,Аустралија,

књижевност коверат
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авион, бела боја, Београд, битан,
добравест,дописивање,другарица,
дружење,дубокхват,енергија,ишче-
кивање,казна,кључ,кофер,компју-
тер,конфете,корак,корист,коверат,
Крушевац,крут,кутија,квадрат,ле-
перечи,лошавест,лошеобавеште-
ње,лова,начин,непријатност,Нова
година, новчаница, обрадовати се,
одлепити, оловка, омотница, отказ,
паковање, папири, пензија, писати,
писмоизКанаде,плата,плава,под-
вала, порез, пословност, пошиљка,
поштанскамарка,поверљивост,по-
зив на суд, правоугаоник, празан,
пунопара,рачун,рачунзател.,ра-
дост,рођендан, сапарама, сандуче,
смрт, срећа, ствар,шалтер, тајност,
Турска,узбуђење,Ваљево,вести,вој-
ник,записмо,заштита,затворен1;
800(221,406,56)+112+15+75

кожа
јакна61;ципеле23;животиња18;не-
жна17;тен15;глатко14;бела,меко
12;длака,крема,мека,нежно,тело,
заштита11;боја,црна10;човек,до-
дир9;чизме,нежност,тесна,змија,
змијска 8; болест, глатка, крзно 7;
црно, длаке,мекоћа,мирис6; сува,
ташна,торба5;чиста,крокодил,ман-
тил,овца,покривач,поре,секс,сви-
ња,жута4;бледа,браон,бубуљица,
ципела,дерматолог,лепота,мекано,
мода, моја, море, нега, обућа, осе-
тљивост, сунчање, туђа, вуна, зној
3; алергија, бело, богатство, боре,
бубуљице, црнац, црвенило, чизма,
екцем,елеганција,епидермис,гарде-
роба,гума,хладноћа,крава,лепа,ли-
це,људска,маст,материјал,медвед,
месо, млеко, млеко за тело, Нивеа,
нож,одећа,одело,орган,осип,пан-

талоне, перје, поцрнети, преплану-
ла, пут, садо-мазо, скај, скупа, сун-
це,теле,тигар,тигрова,ткиво,живо-
тиње2; баријера, бео тен, бледило,
богат, бол, бора, брусхалтер, буџа,
бунда,циганска,цимер,црн,црнци,
црноћа,црвена,црвљање,чешкање,
чисто, чистост, чорба, човечија, ће-
лија,дачија,депилација,дерање,де-
рати,дерикожа,дерм,дивља,дивна,
драње,дрво,дух, ђон, еластичност,
епидерм,епителијалнислој,Ергеља-
шов,фотеља,гљиве,голо,грам,гру-
ба, Индијанци, индустрија, изађи,
јачина, јадне животиње, јагње, јаг-
њећа, јако лепа, јарац, јаран, Јасна,
јелен,Јелена,јеленска,каиш,каубој,
кенгур,коса,кост,коза,козметичар,
кожан,креме,куртонка,кварцовање,
лак,лажна,леопард,лепо,лето,ли-
ца,лом,лосионзатело,лов,љубити,
људи,људскакожа,магарећа,маља-
вост, масна, мажење, мек, мекан,
мекана,мекота,месец,мирискоже,
миришенасвежину,млада,младост,
мотор, набор, најежена, најежити
се, напор, наранџа, наранџасто, не
питајте!,нечиста,ноге,нокат,њега,
обојена, одевни предмети, одрана
животиња,одрати,оклоп,омот,омо-
тач,омотачтела,оноштооблажете-
ло,опекотина,палица,папула,пеге,
пергамент, песак, пигмент, пилот,
плиш, плочасти епител, поцрнела,
покрива,пора,површина,површин-
ски слој, позе, права, прекривач,
препланулост, престиж, преврнута,
природа, природна, проблеми, про-
ститутка,прслук,пудер,пунапора,
рак,раса,розе,рукавице,руке,рупи-
це,савршенство,симбол,синтетика,
сировина,сјај,сјајна,скинери,скупо-
ценост, слоновача, смрт, соларијум,
сомот, ствари, сукња, суптилност,

коверат кожа
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сув,светла,свињска,своја,шта,шта-
вљење,штит,шугарац,тамна,танко,
ташне, телећа, тесно, топло, топло-
та,турска,убијање,уста,велика,ви-
та, властита, заклон, зима,ж. биће,
жена,жуто1;
800(235,199,417)+292+60+189

кола
ауто43;возити42;превоз31;брзи-
на30;BMW,вожња25;добра,Мер-
цедес 15; брза 14; коњ, точак 13;
ауди,точкови12;аутомобил11;пут
10; југо, коњи 9; пежо, запрега 8;
џип, фића, нова, путовање, велика,
запрежна7;ферари,среће6;црвена,
кочије, коњска, мотор, скупа, стара
5; буба, црвено, гужва, иду, волан,
воловска, воз, возити се4; аутобус,
бела,добро,хитнепомоћи,кока,ко-
ка-кола,колица,купити,луксуз,ма-
ла,моја, народна, саобраћај, улица,
волови 3; амбуланта, аутомобили,
бицикл, црна, дрвена, дрво, елек-
трична,фиат,голф,кабриолет,лепа,
лепо,металик,немам,низбрдо,но-
вац, опел, помоћ, порше, превозно
средство, приколица, разбијена, с
коњима,севозе,сива,слупати,спа-
ваћа, сребрна, срећа, струје, судар,
судбине, волим, возе, вози, возим,
врата,вући,заспавање,застава,за-
стој, зелена, звезде2;акласа,алфа
ромео, амбулантна, астра, беба, бе-
ло,бензин,бесна,безкрова,безна-
чајно,богаташ,богаташа,богатство,
брат,брдо,брисачи,брзавожња,бр-
зи, брзо, брзо возити, будућности,
бус, c4, citroen, црно, црвена кола,
црвенебоје,чежња,ћувозити,дим,
добола,досада,дозвола,дрвенито-
чак,дужеостајањеуноћномпрово-
ду,фаца,фиаткордоба,фиатпунто,
фокус,фолклор,форд,формула,гас,

голф1-2,голф3,голф4,говор,гуме,
хитна,хоћу,Hyundai,икоњи,икућу,
иволови,игра,играчка,имати,имо-
вина,имућан,из,југић,јуре,камион,
кеш,кочија,коло,комби,коња,коњ-
ске запреге, котрљање, крш, лада,
лака, лако ћемо, лакоћа, лимузина,
лоша, лова, луксузна, мала-велика,
марка, материјално, мечка, мењач,
метална, ми требају, милицијска,
мој југо55,момак,може,напогон,
насоларнуенергију,насрећу,нафта,
наоколо,наша,неволим,невозим,
некретнина,немачка,несрећа,низбр-
до,новимодел,оддрвета,одвежена,
омега, опел астра, отворена, пара,
пасат,паук,пеглица,пежо206,пла-
ва, покрет, покварена, поло класик,
прати,права,прљаве,путник,путо-
вати,рели,сазапрегом,самоснови,
сан, сарма, сазвежђе, секс, сестара,
сестра, снажна, сок, спачек, спора,
средство,старо,стојадин,стоје,сто-
ка, страна, стрије, струја, струјна,
субрза, сукорисна, сунепотребна,
супокварена,супер,сузуки,шофер,
таљиге,таоци,тата,татина,теретна,
тојота,трактор,тражим,трка,трке,
туђа,удобна,удобност,ужичка,ужи-
вање, важна, велики медвед, возач,
возачка дозвола, возачки испит, во-
зило,време,вртети,запутовање,за
секс,завучу,загађење,запрежнако-
ла,желим,жуто1;
800(165,414,181)+280+27+181

конфликт
сукоб208;свађа201;рат38;туча36;
неспоразум 27; расправа 18; борба
10;спор7;интереса6;лоше,нерво-
за,ситуација,судар5;мишљења,ре-
шење4;агресија,интерес,мир,неза-
довољство,политика,проблем,вика

кожа конфликт
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3; дуел, градски превоз, интереси,
корнфлекс,крв,људи,мржња,непри-
јатност,неслагање,неслога,невоља,
плач,помирење,проблеми,сукобми-
шљења,туга,ударац,варница2;акте-
ри,безнађе,безумље,битка,бизнис,
бол,болу глави,брак,брат, брати
сестра,црвено,чај,Дамир,дечурли-
је,депресија,дете-родитељ,дијалог,
договор,другарица,другарство,дру-
штвени,држава,ДС-ДСС,двачове-
ка,двоје,ефекат,фрка,фрустрације,
фрустрираност,генерација,глупост,
губљење времена, гужва, хардвер,
ХемфриБогарт,исход,изазов,избе-
ћи,измеђудругова,измеђудржава,
између људи, измирење, измирица,
ја, Југославија, комплекс, компро-
мис, комшије, константан, лично-
сти, лош,љубав, мама, међуљуди-
ма, милиција, мишљење, мучно,
нацисти,напор,наспрам,НАТО,не-
избежан, немам појма, непотребно,
непријатељ, непријатно, неспоразу-
мевање,неуспех,нежељен,новинар,
обрачун, однос, опасан, опасност,
оптерећење,особе,оштрина,парти-
ја, песница, побуда, политичар, по-
сао, потреба, потребан, потребно,
препирка,пријатељ,професор,пси-
хологија, расправе, расправљање,
раздор,разговор,разјаснићесе,раз-
мирица,разочарење,решавање,резо-
луција, родитељ, родитељи, ружни,
ружно,сабратом,сапријатељем,са
законом, СадамХусеин, скуп, Сла-
ђа, сложено, сналажљивост, срџба,
страна,странке,сукоби,сукобљава-
ње,супротност,сузе,свађалице,сва-
ђање, свакодневица, свуда око нас,
шибање, Шиптар, школа, телефон,
тешко,тржиште,урбанизам,узруја-
ност,вредност,запад,збрка,жар,же-
не,жестоко1;
800(173,484,136)+175+29+135

корист
новац157;добит72;паре32;штета
26; завист 21; ћар 19; интерес, ис-
коришћавање 18; потреба 11; лаж,
људи10;добро,користољубље,про-
фит, рад, спонзоруша 7; превара 6;
човек,добитак,искористити,коруп-
ција,лицемерје,посао,сврха5;има-
ти,користољубив,лоше,материјал-
но,непријатељ,похлепа,власт,зло-
ба 4; богатство, циција, добробит,
извући, користити, материјалиста,
материјална,моћ,некорист,пакост,
помоћ, туга, учење, злоупотреба 3;
безобразлук,друг,дволичност,егои-
ста,егоизам,грамзивост,извлачити,
кост, крађа, лицемер, лицемерство,
лопов, љубав, манипулација, мито,
није добро, особина, памет, поли-
тика, себичност, сналажљивост,
ствар,школа, трговина, велика, за-
довољство,зарада,знање,живот2;
апарати,аутобус,аутомобил,банка,
банкрот, бескорисно, бизнис, брат,
брига, циљ, циничност, чар, част,
да,дар,дете,динар,добити,друга-
рица,другарство,друштво,дрво,ђу-
бре,фуј,глупост,грамзив,губитак,
губитник,хлеб,храна,хуља,имање,
иметак, инат, интелект, исход, ис-
користити некога, Ива, јадно, када
некогледадаседружиизкористи,
карактер,кеш,књига,комшија,ком-
шилук,коњ,корисно,користан,ко-
ристољубивост, корпа, кварно, лед,
лицемери,лицемерне,лицемерност,
лош човек, лоша навика, ловора
лист, лукавство, љигаво, љубити,
мачка, максимална, максимално,
мала,мана,материјалисти,матери-
јалност,менаџер,милост,морал,мр-
жња,награда,нечовек,неискреност,
некорисно, некористан, неопходна,

конфликт корист
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непоштење,неправда,непријатељи,
несрећа,нестабилнст,нешто,нешто
ружно, обостран, образовање, очи,
од некога, одвратност, окружење,
омаловажавање,осећај, остварење,
перница, подлост, подмукло, по-
кушај, покварен, поквареност, по-
ложај, полтрони, постоји, правда,
право,празно,препреденост,прева-
рити,преврат,пријатељ,привилеги-
је, пропаст, родитељи, садашњост,
само моја, саможив, сат, савест,
спонзор, спонзоруше, срећа, стал-
на,суров,све,свет,свигледају,сви
грабе,свуда,шатор,шкртац,шраф-
цигер,штеточина, теби, треба нам
за нешто, тврдица, учешће, ућар,
употреба, услуга, утицајно, узети,
ужас, вајда, важан, важност, везе,
властољубље, време, забава, злато,
зло,злобно,злобност,жеља,живо-
тиња,животиње1;
800(221,406,56)+232+43+157

коса
дуга92;плава39;глава37;црна35;
длака32;бујна30;фризура19;влас
18;филм,плаво15;фризер,лепота,
трава 14; реп 12; чешаљ, дугачка
10; бујност, црно, фарба 9; плаву-
ша,шампон,шнала8;лепа7;црта,
длаке,украс,жена6;дужина,густа,
кратка,наглави,равна,смеђа,смрт
5; девојка, хипици, коврџава, ковр-
џе,меко,права,тамна,власи4;боја,
црвена, гумица, кика, кикице, коса,
коврџа, локна, мирис, мјузикл, пе-
гла,плетеница,равно,сјај,шишање
3;боса,бујно,црн,ћела,дугакоса,
гел,хипик,лепо,лице,линија,мака-
зе,перут,праменови,рајф,седа,срп,
свилена,шампион,здрава2;алатка,
балзам,Бежанија,Бежанијска,Бобан,

браон,брци,брдо,брига,буђ,бујан,
бусен, цигла, цвеће, четка, чиста,
чупање,чупава,чупаво,ћелав,ћела-
вост,Давид, дигнута, длан, досада,
дугаплава,дугачко,дуго,фарбање,
фенирање,губити,густо,хипи,хомо-
ним, игла, име, изговор, израслост,
Јелић, јој, капуљача, кике, коњски
реп, корен, косац, косата, кожа,
кратко, крива, лаганост, лепршава,
лепршавост, лето, ливада, локне,
Марина, масна, маза, мазити, мека,
мекоћа,МилошФорман, мини-вал,
миришљаво,моја,музика,натигањ,
негована, нити, Нивеа, нокти, нос,
опадање, опадати, опала, ошишана,
оштрина, оштро, панкер, парфем,
перика,песма,планинска,плавуше,
прање,прати,представа,пунђа,рад,
расте,рашчупана,разбарушена,раз-
дељак,разно,рокери,Самсон,сечи-
во,сећи,секира,сјајна,сјајно,слаба,
слама,слобода,смећа,справа,стра-
нац,свет,шатирана,шминка,шнале,
штрчати,таласи,танка,тело,топло-
та, трака, туга, украс човека, уред-
ност,увијена,валови,ваши,вечност,
везана,Вијетнам, власт, војник, ву-
ћи,вуна,затраву,завођење,златна,
жбуње,жито,живот1;
800(164,442,44)+212+26+136

Косово
рат90;Метохија50;иМетохија48;
поље 42; Албанци 34; Србија 32;
историја 23; бој 17;Шиптари, туга
15; покрајина, република 13; наше
12; битка,манастири10; крв9; југ,
проблем, срце Србије 6; бомбардо-
вање,божур,избеглице,изгубљено,
KFOR, манастир, немири 5; борба,
део Србије, Грачаница, Косовски
бој,пропаст,прошлост,равно,смрт,

корист Косово
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срце, територија,Видовдан4;беда,
бол,црква,домовина,губитак,није
наше,сукоб3;Албанија,аутономи-
ја, божури, цар Лазар, изгубљена
земља, Југославија, кнез Лазар, ко-
рени, Косовска битка, некад било,
несрећа,независно,ничије,отцепље-
ње,патња,подручје,продато,пропа-
ло, пространство, Ругова, српство,
страдање,трагедија, земља2;1389.
г., Б92, Бановић Страхиња, барјак,
битке,богатство,бојнаКосову,бол
и рат, број,Цигани, цркве, цркве и
манастири, црвени божур, далеко,
давнина,деца,Дечани,део,деодр-
жаве,деогробља,деоземље,девој-
ка,дика,другинарод,џамија,гађе-
ње, Газиместан, голгота, готово је,
гребен, губитак живота, Хаг, хаос,
храброст,изазовно,избеглица,изда-
ја,изгубљенслучај,изгубљенииде-
али, јад, јад и беда, јадни људи, је
наше,јеСрбија,језа,јошнаше,јуна-
штво,јужнаСрбија,колевка,корен,
Косовари,Косовкадевојка,Косово,
Косовопоље,крај,крвопролиће,Ла-
зар,легенда,лоше,љубав,људи,ма-
ма, мањина, масакр, месо, Милош
Обилић, Милошевић, мир, мит, на
небу, национализам, највећа српска
мука, напор, народ, насиље, наше!,
небо,неизвесност,немир,неодвоје-
но, неправда, неразумљив губитак,
несигурност,несреће,невоља,неза-
висност, ништа, њихово, очај, оде,
оде...,одвојеност,огњиште,отаџби-
на, отуђеност, патриотизам, Пећ,
Пећ. Патријаршија, пехар, песма,
победа,погибија,политика,пољана,
пораз,порекло,постојбина,празно,
презир,пријатељ,примитивно,При-
зрен,прљаво,пусто,пустош,рад,ра-
на,ране,распад,ратнаКосову,рати-
ште,раз,руина,русвај,сиромаштво,

сиротиња,сјај,Слоба,слобода,Сло-
боданМилошевић,споменици,сре-
диште,српскаисторија,српскатра-
гедија, српско, старо, стена, страх,
сузе,светаземља,светиња,светиње,
свимапунауста,Шиптар,шта,тали-
бани, терористи, тешко, тешкоњи-
ма,топлина,традиција,трговина,ту-
ђе,туђина,тужно,убиство,UNMIK,
ужас, велики пораз, вера, везаност,
војска,заборав,застава,заувек,зави-
чај,зло,знакпитања,живот1;
800(173,484,136)+237+32+169

коштати
новац85; скупо80;цена56;много
35;платити34;паре31;скупоћа19;
плаћати16;пуно14;скуп12;вреде-
ти11;стајати10;купити8;колико,
трошити, живот 7; одећа, плаћање
5;кост,све,живота4;цене,ценити,
ципеле,главе,иматицену,књиге,Ко-
штуница, новчаник, пара, превише,
продавница, вредност 3; џеп, гре-
шка, хаљина, хлеб, имати, мршав,
немати,одело,продаја,пуноновца,
ствар,свекошта,украсти,време,зла-
то, живци 2; а, а јој ме мене мајко
моја!,ахтепаре,ananrmanda leg,
апарат,ауто,банкротирати,беспари-
ца,битискуп,битискупо,Богаоца,
богатство, бресква, брига, цех, це-
мент,често,чинити,чоколада,деда,
дуг, дужити, џабе, енергија, еxpen-
sive, факултет, фар, фудбал, глава,
главобоља, грешке, имати платити,
издатак,издвојити,износ,јакна,кај-
гана,капитализам,капут,кеса,кеш,
коликостаје,костур,Коштана,кожа,
куповати,куповина,лаж,летовање,
лопови, лова, људи, мајица, мало,
Марица, марка, материјално, мера
нечег,мислити,млеко,морати,муке,

Косово коштати
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наплатити, наплативо, не треба, не
знати, недостижно, неизбежност,
немаштина, неминовност, неравно-
правност,нерви,нервирање,нешто,
нештокошта,нештосвашта,обнова,
обућа, одрицање, остали без пара,
папирићи,плата,платите,подерати,
поскупљење, прашак, преценити,
пробати нешто, производ, пуно па-
ра, радња, роба, родитељи, систем,
скупљати, скупоценост, смор, смрт,
спонзоруше,стан,старост,студира-
ња, свакодневица, све колаче, све у
животу,свирати,шиљат,школа,ште-
та,тражити,трговина,трошак,тро-
шкови, трудити се, уредити, ужас,
вешмашина,вишак,воштани,врати-
ти,вреди,вредно,вредновати,задо-
вољство, запиткивати, зарађивати,
жена,живаца1;
800(235,199,417)+177+150+128

крв
црвено147;живот73;вода44;црве-
на42;течност,вене20;смрт16;ср-
це15;рана14;рат,вена13;болница
12;бол11;нијевода10;несрећа9;
црвена боја, вино 8; игла, нож, по-
вреда,страх7;тело6;болест,месо,
нечиста,посекотина,трансфузија5;
Црвеникрст,медицина,плава,поре-
кло,породица,српска,убиство,вам-
пир, веза, врела 4; црвена течност,
хуманост, изворживота, операција,
плаво,сродство,телеснатечност,вре-
ло, зрнца 3; анемија, битка, борба,
човек,давалац,давање,еритроцити,
група,густа,густо,насиље,наслеђе,
несвест, помоћ, проливена, страст,
струјање,тече,топло,топлота,тра-
гедија, туча, здравље, живот значи
2;амбуланта,бела,бело,биологија,
бљак,бочица,болнице,Бони,борбу,
брат,брдо,циклус,црв,црвен,црвена

хаљина,црвенакрвназрнца,црвене,
част,чаша,чија,давањекрви,дава-
ти, добровољац, добровољно, до-
бровољнодавање,доктор,донација,
донатор,драгоценатечност,драгоце-
но, дубина снага,Душан, епрувета,
филм, флуид, гадно, гађење, глупа,
гвожђе, хемоглобин, хирург, ХИВ,
хорор,храброст,иноћ,инож,иво-
да,иземља,идеал,идентитет,интен-
зитет,извор,јетра,капљица,књижи-
ца,корене,Косовскибој,крст,крвна
зрнца,крвносродство,крвопролиће,
лавиринтживота,лед,локва,љубав,
мајка, манијак, мед, мисао, млеко,
море црвенила, мртвац, мрзим је,
мучнина, нада, насилност, нелаго-
да, неугодно, невоља, незаменљива
течност, нос, опасност, отаџбина,
отиче,партизани,пасти,патња,поро-
дицанаследство,повезаност,преци,
проток,пумпа,рад,радост,рано,раз-
редна,река,род,родбина,родитељи,
рука,ружа,сад,семенка,сестра,си-
гурно, слана, слатка, Софка, срећа,
српство, свађа, тата, течна, течно,
течност-густа, тећи, тегла, ткиво,
ток,топла,топлинацрвено,убиства,
укускрви,успаваналепотица,ужас,
везе,вируси,врелина,врста,врућа,
заклетва,земља,згрушана,зло,зна-
чај,зној,знојисузе,жар,жила,жи-
лет,живота1;
800(223,540,90)+212+9+142

крвав
црвен90;рат60;нож55;рањен52;
црвено38;повређен34;бол23;не-
срећа, смрт 15; прст, рана 14; уби-
ство 13; нос 12; рукав, страх 10;
бој, човек, мртав 9; бифтек, боле-
стан, рањеник, траг 7; бео, болест
6; болница, лош, месо, повреда 5;
чаршав, чист, прљав, рука, убица,

коштати крвав
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зло 4; битка, крв, пир, пребијен,
страшно,тежак,војник,злочин,жи-
вот 3; борба, црвена боја, црвени,
до колена, дрвен, исечен, кошуља,
кревет,лепљив,луд,пас,патња,пе-
шкир,помоћ,рад,срце,теле,тепих,
туча,тужан,умрљанкрвљу,устанак,
ужас, ужасан, завој, зуб, жесток 2;
амбуланта,Балкан,бесмртан,бијен,
благословен, блатњав, бљак, бокс,
болан,болесник,болно,борбен,бу-
брег, цео, црно, црвена, чаша, чин,
дан,данак,доктор,доста,џигерица,
филм,гадан,газа,глава,го,хаљина,
ханзапласт,хирург,хирургија,хлеб,
игла,исход,испљувак,изломљен,из-
мучен, јадан, јунак, Кеин, комарац,
Косово,кошуља(црвена),крпа,крва-
вији,крвнагрупа,леден,леп,лепљи-
во,лимфа,локва,лоше,лошестање,
мач,масно,медицина,мери,месар,
месец, ми, Милош Обилић, мисао,
модар, мучење, напаћен, нападнут,
народ,народнапесма,насилност,на-
зебао,ноћ,новац,обрачун,одрезак,
око, окршај, окрвављен, окрвљен,
опасан, оригиналан, осмех, отисак,
отров,отвореност,пад,петак,плав,
племенита животиња, под, понеде-
љак, посао, посечен, праг, прекри-
вач,претучен,пут,радник,ране,ра-
њено, рањив, расекотина, разбијен,
руке,ружан,сав,сцена,сечиво,секи-
ра,слан,слика,смех,сок,спорт,сто,
судар, сукоб, свиња, тело, уложак,
унесрећен,вампир,вата,вена,вили-
ца, влажност, врисак, задатак, зец,
зелен,зид,знојав,жив,жуљ1;
800(173,484,136)+204+19+134

кривица
осуда 70; савест 69; суд 56; затвор
42;казна40;грижасавести,злочин

23; осећај 22; кривац 15; грешка
14; туга 13; грех, страх 11; кајање,
моја 10; стид 9; лаж, лопов 8; бол
7;крив,осећање,правда6;одговор-
ност, признати, смрт, срам, судија
5;осуђеник,терет,туђа4;доказ,ка-
зан, морал, мучење, нечија, немир,
неправда, оптужба, покајање, пре-
суда, судница, суђење, трагична,
убица 3; доказати, других, грижа,
грижа савети, истина, криминалац,
кривња, лоше, напад, недужан, не-
виност, ничија, опроштај, порота,
прељуба, признање, Раскољников,
судити, сумња, сузе, тамница, те-
шкоћа, убиство, жалост 2; адвокат,
батина, батине, бекство, без ње не
може, бојкот, брат, бреме, бујица,
Цеца,црвсумње,црвенило,чија,чи-
њеница,човек,човека,DavidJames,
дечак, добити кеца, Достојевски,
дуг, дужност, елиминација, глуми-
ца, глупост, гристиусне,guilt,Хаг,
искреност,испит,исправити,издаја,
изједање, Јагодина, Јасеница, јаза-
вац,јетешка,ЈозефК.,костугрлу,
кравица,криминал,кривчовек,кри-
вица, кривина, круг, крв, кукавица,
лажов, лош, лош поступак, људи,
љутња,мама,море,мржња,најлоши-
ја, не моја, недужност, неизбежно,
нелагодност,немоћ,ненамерна,не-
пажња, непотребна, неприхватање,
непромишљеност, нерасположење,
неразмишљање,неуспех,неверство,
нужност,његова,обавеза,очај,окри-
вљени,омча,оправдање,општа,оп-
терећење,оптужен,оптужени,опту-
женик,осећајтуге,осећам,осећати,
осећати кривицу, осудити, пада на
њега,патња,плач,погрешно,поми-
ловање,Попај,пораз,порицање,по-
сао, потиштеност, праведан, право,
правосуђе,прекор,преступ,превара,

крвав кривица
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проблем,ПроцесКафка,пут,расеја-
ност,разбојништво,раздире,разлог,
размишљање,релативност,решетке,
робија,сад,самица,самокритика,са-
мосуђење,сећање,секирање,секун-
да, серија, серијаGuilt, скровиште,
Слоба, смор, сопствена, спознаја,
срамота,стањепуцања,столица,су-
да, судар, сумњиво, свачија, свађа,
свакодневица,сваљена,сваст,шниц-
ла,што,тањир,тегоба,терор,теско-
ба,тешка,тешко,тежина,трагичка,
тужба,унутра,утученост,узрок,вас-
питање, вера, врба, зацрвењеност,
заједничка, зашто, збогнечега, зло,
зној,жена1;
800(164,442,44)+231+31+163

крикнути
бол78;викнути76;врисак72;ври-
снути70;викати51;страх37; јаук-
нути23;глас,уплашитисе11;ври-
штати9;петао7;узвик6;цикнути,
гласно,птица,звати5;бес,име,јад,
јако,јаукати,помоћ,рећи,скикнути,
узвикнути4;болети,јаук,нож,очај,
сан,туга,уплашити,урлик,ужас,ви-
ка3;боловати,бука,дрекнути,изне-
нађење,јао,јецати,крик,лав,лице,
МиланРакић,мрак,напад,пад,пат-
ња, плач, плакати, позив, позвати,
радост,смрт,срећа,шума,твојеиме,
убиство, ударац, умрети, уплашен,
уплашеност, урлати, вриска, вук 2;
аааа,ааааа,АААААА,ааааааа,аго-
нија,ах,арлаукати,арлаукнути,бее-
ее,бег,бекнути,беснети,беспомоћ-
ност, бик, бол превелики, болест,
Босанци,цика,чути,чутисе,даље,
дерати се, доживети, драти, драти
се, душом, џунгла, галама, галеб,
грцати,грло,гуска,ићи,или,изнена-
ђен,ја,јаче,јед,јеееее,јекнути,као

Мухавица,крикибес,крикиспусти-
ти,крикнути,кукати,кукурикати,ла-
јати,лошевести,лупити,маска,ма-
тер, минто, мука,Мунк, музика, на
савглас,нагласрећи,неартикулисан
глас, немоћ, несрећа, незгода, ноћ,
обрадоватисе,очајнапесма,одахну-
ти,одсећи,ослободитисе,паједном
ито,папагај,пчела,почети,полуде-
ти,понекад,прехлада,приче,присут-
ни,продератисе,радо,раздратисе,
реаговати, реакција, речи, рикнути,
секс,сила,силовање,скочити,скре-
нути пажњу, снага, српски, стање,
сутра,шапат,шкрипа,шок,штуцну-
ти, тама,Тарзан, тест, у, у лифту, у
празно,убод,уфффф!,упомоћ,урли-
кати,урликнути,уста,узбуђење,ужа-
снут,вау,ваздух,ветар,во,вришта-
ње,заболети,замајати,заплакати,за-
поведати,затвор,зевати,зинути,зов,
зуби,звер,звук,животиња,журка1;
800(221,406,56)+194+73+128

криминал
затвор 54; пиштољ 46; мафија 42;
злочин32;полиција29;дрога,лопов
28;оружје27;Легија,убиство23;на-
сиље,Србија17;зло14;организова-
ни 13; Земун 9; корупција, пљачка,
страх8;држава,крађа,новац7;ка-
зна,ужас,закон6;лопови,организа-
ција5;црно,кола,лисице,опасност,
сабља, смрт, убице, убиства, улица
4; банда, Београд, Цеца, данашњи-
ца,Ђинђић,хаос,Италија,комшија,
лоповлук,лоше,садашњост,суд,тв,
убица,земунскиклан,злато3;беда,
Бућан Френк, данас, деца, глупост,
Југославија, клан, Кнеле, кримина-
лац, криминалци, милиција, нема-
штина,осуда,пљачке,подземље,по-
лицајац,правда,прекршај,пропаст,

кривица криминал
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пуцањ, распрострањен, разбојни-
штво,свакодневица,сви,свуда,упо-
расту,зауставити,зем.клан2;1993,
афера, Агата Кристи, агресија, Ал
Паћино,Аркан, атентат, ауди, ауто,
багра,Багзи,беспуће,безакоње,без-
образлук,безвлашће,бићешубијен,
бизнис,блокови,бомба,Бора,брука,
брзалова,будалаштина,будале,бу-
дућност, буђ,црн,црнакапа, црни,
чикаКуре,далеко,деликвенција,де-
ликвент,деликвенти,деведесеттре-
ћа, дизелаш, Добановци, друштво,
државе, Душан Спасојевић, џип,
Еминем, естрада, фаце, фанатизам,
филм,грозно,гудра,хапшење,иле-
гала,Ирак,исквареност,јавимисе,
кајла, класика, Кнежевића, књига,
комшилук, концерт, крај, кретени,
криминал, криминалистика, криза,
кућа,Куре,ланац,легализација,ле-
гло,лошчовек,лошевеома,лудило,
људи,магла,макро,малолетници,ма-
ска,мењачница,метак,Милошевић,
мојдруг,мојаземља,мрак,мржња,
-на радња, на улици, нада, наш, не
криминал,нелегалан,немир,неправ-
да, нешто лоше, нешто нормално,
неупућеност, незаконито, обмана,
одвратност,околина,опомена,орга-
низован, организованост, осуђујем,
отмица,Пинки,политичар,полити-
чари,популарност,пораст,порок,по-
стоји, пошта, правила, правосудни
систем,превара,привредни,профе-
сори,прохибиција,пропадање,пуц-
њава,радња,ранч,расуло,рат,раз-
бојници, реалност, решење, резон,
робија,садашњица,серија,Сицили-
ја,сиромаштво,сналажљивост,стра-
дање,страшно,сузбијање,свеједно,
свудаоконас,свудаприсутан,Шиле-
роваулица,Шиптар,ширење,шко-
ла, терминал, типови, ту је, тумор,

уСрбији,учење,уклонити,улични,
уништен, узор, ужасан, ванредно
стање,велики,видимосеучитуљи,
влада, власт, вођа, занат, занимање,
злоба, злочинац, злочинци, злоупо-
треба,живот1;
800(164,442,44)+247+17+168

кров
кућа 274; цреп 97; глава 40; црвен,
надглавом39;црвено34;сигурност
27;куће25;заштита16;димњак11;
мачка8;црвени,дом,киша,рода7;
цигла,накући,стабилност5;цигле,
крај,покривач,прозор,троугао4;ан-
тена, небо, огласи, склониште, врх
3;безбедност,дим, град,Хималаји,
капа, кров, мир, оџак, сунце,штит,
високо,зграда,зграде2;бушан,чоко-
лада,Дунавосигурање,егзистенци-
ја,голуб,горе,граница,греде,испод
плоче, кос, кошарка, кућни, кућни
кров,ластавица,ласте,лимунада,ме-
сто,наглави,надстрешница,наран-
џасто, некретнина, неприступачан,
невреме,новине,облак,одбрана,оџа-
ци,оџачар,олуја,опека,опрема,осе-
ћајсигурности,ослонац,отвор,пад,
печурка, песма, петао, покривати,
покривка,породица,ПотисјеКањи-
жа,поткровље,преноћиште,птица,
птице, раван, роде, самоубица, сат,
сигурно, срушен, сунцобран, свет,
шешир,таман,таван,теме,топлина,
топло,трава,угао,висина,врата,за-
једнички,зелено,жудња,жути1;
800(164,442,44)+109+18+68

кровови
кућа180;црвени99;куће69;црвено
53;цреп42;облаци21;града,иобла-
ци12;град,надглавом10;киша,за-
штита9;црепови,зграда8;димњак,

криминал кровови
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небо7;Београда,накућама,насеље,
сигурност, снег 5; село, су црвени,
висина 4; димњаци, кућу, на кући,
оџак, птице, роде, света, врхови,
зграде 3; бели, цигла, коси, кућни,
мачка,мачке,покривачи,пропушта-
ју, ружни, сигурно, сиви, снежни,
срушени,успех,високи,врх,заклон
2; ?, А.М, антена, бакар, барутане,
Београд,београдски,бескрајно,цр-
ква,црни,црвенабоја,црвеницреп,
црвеницрепови,црвенило,цвет,да-
љина,дечјицртеж,ДедаМраз,дим,
домови,досада
досада
досада
досада
досада,дремају,гимназија,гледати,
голуб,градова,градски,Грчка,иску-
ство,исподтмурногнеба,изнад,је-
сен, јутро, јужни, јужњачки,камин,
капа, капе, кишни, кола, коњаник,
кров,ласте,леже,линија,магла,ма-
хала,маховина,мајка,мали,марка,
Мери Попинс, мокри, над главама,
над кућама, над кућом, наранџаста
боја,нашихкућа,неимари,непроки-
шњавање,Ниша,ништа,ноћ,нови,
облакодер,одчоколаде,одкућа,од
моје куће, олуци, оронули, падају,
Париз,печурка,пиво,планине,пло-
че,плочице,поглед,покисли,покри-
вач, покривени снегом, покривени
шиндром,покривено,порушени,По-
тисје Кањижа, прекривени снегом,
прокињавају, прокишњавају, прозо-
ри,раван,рода,сазапада,сеспушта-
ју,секс,скакати,слобода,спас,спу-
штени,српски,срвено,стари,степо-
јевца,страни,стрми,суцрвенебоје,
суоронули,сусрушени,свет,школа,
штите,шупљи,топлина,топло,Тоза
Марковић,умаховини,улица,улице,
уништени,усијани,век,виолиниста,

висине,врата,заштите,затвореност,
зелени,земљотрес,зид,зидови,злат-
ни,звезде,живот,живота1;
800(165,414,181)+183+13+133

кромпир
помфрит117;пире96;поврће59;хра-
на49;земља48;салата41;ручак25;
јело 22; чипс 17; башта 15; кртола
13;златица11;температура,врућ8;
Америка,биљка,буба,чорба,љушти-
ти, паприкаш 7; лук, село 6; њива,
скроб5;џак,клица,љуска,млад,му-
сака,парадајз,пасуљ,печен4;вотка,
глад,кора,кување,Мекдоналдс,мла-
ди,пржени3;браон,браонбоја,гра-
шак, јести, кечап, клопа, кромпир,
кромпирова златица, купус, куван,
мек,месо,нож,округао,палац,па-
прика, пијаца, укусно 2; бакалар,
блато, бљак, браша, Буда, бушан,
Црна Гора, црв, чикица, чупати,Д.
Обрадовић,дивно,Доситеј,Доситеј
Обрадовић,ђувеч,фрижидер,гојити
се, горушица, грбав, гулити, хлеб,
хранљиво,хрска,Ирци,Ивањица,из-
данак,извоз,јабука,једанпрофесор,
једноставност, кајгана, кец, келера-
ба, кикирики, клице, клуб, Колум-
бо,комета,компас,кртица,кухиња,
кувани, куварица, кварно, лењост,
лепосећај,лист,лонац,лопац,лош,
луг,љуштење,љуштим,МcDоnаlds,
менза, мирис, мљацкање, најбољи,
Немачка,неправиланоблик,неспрет-
ност,новац,нула,њамњам,оаза,обо-
жавам, очистити, округло, ољушти-
ти, печени, пиринач, попац, пост,
преживљавање, прљавштина, прст,
пржен, пржити, решетке, ручати,
садити,сејати,сељак,ситост,ситуа-
ција,слан,слано,смеђ,срце,супер,
СветиСава,шерпа,шљива,Швабо,

кровови кромпир
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топло,трешња,тврд,упиреу,Вања,
вечера, виљушка, војска, волим га,
врећа,врео,врт,здраво,жега,жила,
жут,жуто1;
800(164,442,44)+170+6+113

круг
лопта 61; квадрат 42; затвореност
40; коцка 33;математика 27; затво-
рен 23; ЕКВ 20; шестар 17; људи
13;бесконачност,живот12;центар,
прстен11;геометрија,савршенство,
затворено10;обруч,пријатеља,веч-
ност,зачарани9;бескрај,кружница,
троугао 8; точак, зачаран 7; облик,
округао,затвор6;бескрајност,круг,
линија,песма,понављање, затворе-
налинија5;О,породица,сунце,зе-
мља, звезда4; цео, лавиринт, окру-
гло, песак, пречник 3; Архимед,
бесконачно, без краја, безизлазан,
болница, болнице, целина, елипса,
фигура, филозофија, геометријски
лик,глава,игра,крај,кривалинија,
лепота, мета, Милан Младеновић,
непрекидност, обим, около, плави,
пријатељ,пријатељи,простор,савр-
шен, Славија, Толмач, затворени 2;
360 степени, 360°, аикидо, албум,
Аристотел,балон,база,Београд,бес-
коначан,бескрајан,безизлаза,безиз-
лазност,безнађе,бицикл,бројосам,
цело,цикличан,циклус,circle,црн,
црни, цртати, црвено, Да Винчи,
долап,досада,дрога,двојке,Енгле-
ска, гео. облик, геометријска фигу-
ра, група, хармонија, ходање,храм,
хулахоп,иокруг,иритирајуће,испу-
њеност,исто,изкругаукруг,ја,ја-
сноћа,једноставност,језеро,кафић,
камен,књига, кола, коло, колотечи-
на,конац,коначност,концентричан,
концентричност, коњ, космос, кру-

жни ток, кружок, квадар, лудница,
мачка, магија, магла, мали принц,
марихуана, Марина, мој живот,
Моров, мотор, музика, на терену,
нацртан, недостижан, неизбежно,
немаизлаза,немакрај,немакраја,
неприступачан, несвршеност, не-
штоокругло,никадкраја,ноћ,нула,
област,обло,одабраниљуди,огњи-
ште, ограниченост, око, око блока,
око нас, окретање, окретати, омча,
описан и уписан, описани, опоро,
отворен,отвореност,овајкруг,пен-
таграм,песмаодЕКВ,пи,писаца,
планета,плава,почетакопет,полу,
полукруг,полупречник,понављасе
нешто,породице,породични,повра-
так,површина,правилност,правоу-
гаоник,празан,пријатељство,про-
зор, пун, пуни, пут, р2?, рачунар,
радња,раскрсница,рат,реон,рука,
рупа, саобраћај, сат, сат сунчани,
савршенахармонија,савршено,са-
вршеност,сезатвара,секта,сфера,
сигурност,сир,склад,скуп,слобо-
да,слова,small,соба,срећа,стабло
јабуке,Стоунхенџ,свесевраћа,све-
мир,свет,тачка,тачкаипречник,те-
рен,токживота,Тоша,трамвај,три-
гонометрија, туробност, у, у кругу,
унутар,ужас,ужи,ваљак,ВанГог,
Van Gogh, васиона, ватра, велики,
вештица,ветар,вртешка,вртетисе
укруг,вртлог, зачарано, заједница,
законитост, заштићеност, затвара-
ње,затворенбезизлазан,затворена,
затворена крива линија, затворски,
завршен,збирка,зеница,знање,жи-
вота,жут1;
800(223,540,90)+268+39+195

култура
позориште63;образовање48;умет-
ност44;музеј,некултура32;народ,

кромпир култура
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понашање18;језик13;школа12;ле-
пота,музика,васпитање11;бонтон,
књига10;знање8;историја,образо-
ваност, живљења 7; галерија, лепо,
народа,општа6;говора,Грчка,књи-
жевност 5; филм, фолклор, говор,
изражавања, нација, слика, живот
4;богатство,дух,град,мало,мини-
стар,народна,наука,нема је,ниво,
ношња,потреба,префињеност,про-
света,стара,традиција,земља3;Бео-
град,биљна,благо,будифин,центар,
цивилизација, финоћа, изражавање,
кич,књиге,Лечић,лепопонашање,
ликовна, ликовно, манир, музичка,
нанивоу,национална,наша,недоста-
так,нијетешкобитифин,образован,
пољопривреда, позоришта, проста-
клук,просвећеност,развој,религија,
реткост,Рим,слике,споменик,Срба,
српска,српски,свакодневица,свест,
света, светска, толеранција, успех,
важно,зграда2;антика,арт,аутобус,
балет,баштина,Бегеј,биљка,биљке,
биоскоп,блуз,бомбардовање,будућ-
ност,Циган,цигаре,циљ,црква,чо-
век, човека, ћупови, далеко, дело,
део,дивно,дневник,добардан,дом,
дом културе, доживљавање, драго-
ценост, друштво, дрво, духовност,
едукација,Египат,екскурзија,елит-
на,есенција,етнографија,факултет,
фалинам,финопонашање,фудбал,
гимназија,говорења,градска,Гранд,
икомуникација,ималије,имати,ин,
Индија,Индијанац,индијска,инфор-
мисаност,иностранство,инспираци-
ја,исток,Италија,Изи,изласци,из-
ложба,изнад,ја,јак,јужна,кинеска,
комуникација, комуникације, кон-
церт, култура, култура изражавања,
културан,лаж,лепогаимати,лепше,
лепшејесањом,лист,љубав,људи,
Маје, манастир,мас-медији, масов-

на, масовни, масовност, министар-
ство, моћ, мода, мудрост, музичко,
нације,начинживота,нада,народна
ношња, народњаци, наслеђе, наше,
нецивилизација, недовољно, неки
други свет, немамо је, Немањићи,
необразовање, неопходна, неопход-
ност, неотесаност, непостојање, не-
стаје,нијетешко,никада,низакни-
во,НовиСад,новина,новинарство,
обаве, обележје, оквир, омладина,
опера,општина,осамсати,осирома-
шено,основа,основасвега,основна,
основно,памет,парк,песма,писмо,
плакат,племенитост,пљуватине,по-
носнације,поп,потребна,позитив-
но,правила,православље,пријатно,
примаријус,пристојност,признање,
простота,прошлост,радост,разбије-
но,разговора,разноразна,ред,рекла-
ма,ретко,РТС,савремена,сепише,
сељачина,семинар,сиромашна,ску-
чена, скулптура, скулптуре, сликар,
слина,смисао,смор,споменици,сра-
ње,средњовековна,српскијезик,ста-
новање, стил, стуб, стваралаштво,
свемање, свеопштост, свестраност,
свет,светлост,свевременост,театар,
телевизија, трчати, тренд, ученост,
учење, учтивост, улица, уљудност,
умеће, умереност, ура, урбана, уре-
ђеност,устаљеност,уздизање,вајар,
вајарство, варварство, васпитано,
васпитаност,васпитања,васпитност,
Вавилон, веома важна, вести, веза,
виолина, вишекултуре, врт, забава,
занимације, занимљивост, запоста-
вљено,затрпаност, здравље,зграде,
значај,житарице,живота1;
800(164,442,44)+310+18+219

купус
зец160;салата128;сарма48;повр-
ће42;зелено34;кисело33;кисели

култура купус
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22;храна20;лист16;башта,глави-
ца,јело15;кисео11;ручак9;буре,
глава7;во,зелен6;каца,здравље5;
подварак, шаргарепа, укусно, зима
4; бљак, чорба, кељ, кисели купус,
лопта, мучнина, поље, сарме, сла-
дак,слатки,смрад,здраво,зелена3;
цвекла,цвет,дијета,фуј,Футог,гро-
зно, келераба, киселина, киселост,
неволим,неред,њива,паприка,сен-
двич, сланина, со, шатор, витамин,
витаминц, витамини, вода, зелени,
земља2;беба,бебе,бик,биљка,бљу-
таво,боја,број,буђаво,цртани,де-
те,досада,гадно,гладан,глуп,Гуча,
ирвас,јарац,једезец,једешга,Јова-
новићи,канта,кеса,књига,кола,ко-
рица, коврџав лист, кромпир, лепо,
лептир,лиска,лиснато,листина,ли-
стови,лишће,лонац,лошукус,лук,
лупус,мекано,месо,Миљана,мрзим
га,одбојност,одвратно,овца,Палчи-
ца,парадајз,пас,пасуљ,пребранац,
прљаво,прокула,прокуле,пуску,ра-
сол,резањекупусазазимницу,рода,
русвај, са месом, село, сир, слатко,
слава, слојевитост, сложеност, соч-
но,сто,стриц,свеска,свеже,свежи-
на,шаран,шерпа,тело,тиква,трпе-
за, туршија, укус, воће, врисак, за
зеку,задах,здрав,зека,зеленабоја,
зимница,звонце1;
800(221,406,56)+147+8+87

кућни
ред 145; љубимац 83; домаћи 63;
праг55;савет54;пријатељ30;апа-
рат 25; мир 19; пас 18; породични
16; породица, телефон 13; послови
11;дом10;миш9;буџет,притвор8;
апарати,биоскоп7;мој6;број,по-
сао,сат5;кров,намештај4;домски,
дух,неред,папуче,пријатељи,свој,

тепих,топао,затвор,зид3;човек,до-
маћински, компјутер, кревет, кућа,
мољац,одмор,огртач,пегла,помоћ-
ница,помоћник,пријатан,приватни,
приватност,прозор,распоред,саста-
нак, собни, спољашњи, телевизор,
топли,топлина,усисивач,властити,
збор2;амбијент,базен,бицикл,бли-
ски,бројтелефона,чаролије,чувар,
досада, дворишни, елементи, енте-
ријер,интерни,искрени,изглед,јед,
камин,казна,кухиња,лекар,лични,
љубимци,мачка,мали,мантил,ми-
ран,најлепши,наш,непријатељ,опу-
штено, опуштеност, осећај, пацов,
папуча,паркет,покућни,породичан,
посед, пословни, познат, предмет,
приговор,приход,пријатно,припад-
ност,присност,присвојни,простор,
пуњач,рад,радни,радост,родитељ-
ски, савез, секс, село, сигурност,
систем, слика, сложни, соба, софа,
сопствени, срећа, стамбени, стан,
стран,свакодневни,своје,школски,
шпорет, темељ, топлота, традиција,
тросед, тв, уједињени, унутарњи,
унутра,уређај,васпитан,видео,ви-
лењаци,врата,вредни,wc, заједни-
ца,занат,затворен,заувек,здравље,
зрелост,животиња1;
800(164,442,44)+152+5+92

кћерка
син114;љубав38;ја36;мајка33;де-
те30;сестра23;отац20;породица
16;девојчица,кћи,мезимица,срећа
12;брига,девојка,мама8;лепотица,
моја, тата, женско 7; лепа, понос,
жена 6; будућност, јединица, коса,
зет 5; добра, мала, маза, младост,
радост, живот 4; лепота, мило, не-
жност,послушна,послушност,род,
удаја 3; бајка, богаташ, брат, ћера,

купус кћерка
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деца, доброта, драга особа, драго,
дугакоса,кћер,лепо,љубимица,ма-
шна,мила,Милица,миљеница,мла-
ђа,немам,особа,плава,плетеница,
потомство,принцеза,родитељи,три
2;беба,БеверлиХилс,бисер,благо,
богаташа, богатство, боља од сина,
бољесин,брак,црна,чедно,чипка,
чланпородице,човек,ћерка,да,Дар-
ја,Дејан,деотебе,детињство,девој-
чицасаплетеницом,девојке,дивна,
дивно, досада, драга, Драганова,
другодете,две,евентуално,грешка,
хаљина,хаљиница,хаљинице,исин,
играчка,имати је,инцест,истакрв,
кћери,кћерка,кика,кикице,клинка,
кокице,косица,крхкост,крв,крвно
сродство, курва, локне, љубав оца,
Љубица,љупка,маћеха,Маја,мајке,
маламоја,малена,маминаитатина,
маминамаза,МаријаМ.,мати,маже-
ње,милина,миломамино,мобилни,
мојабудућабеба,нада,најближаро-
ђака,најближи,најмилије,наркома-
нија,наследница,Наташа,не,недај
боже, нечија, нега, немати, нешто
најлепше, нешто своје, невиност,
нежна,нијемоја,нога,обавеза,оба-
везе,оца,одговорност,паметна,па-
метница, пасторка, пазити, пегице,
плавакоса,плавуша,поћерка,пола-
ко, помоћ, потомак, пожртвовање,
пријатељица,прота,рано,рањивост,
размажено,репић,роб,рођака,само-
сталност, сан, синпас, сирота, сит-
но,слатка,смрт,снаха,снајка,Соф-
ка,срам,сродство,старија,столица,
стрепња,сукња,свадба,шналеики-
ке,шналице, троши паре, туга, уф,
успех, уштогљено, увек потребна,
важност,везаностинежност,власте-
лин,вољена,замало,заудају,злато
татино,ЗорићМ.,желимчетири,же-
ља,женадете,женскодете,жртва1;
800(223,540,90)+212+109+148

лагати
лаж51;красти33;варати30;истина
27;себе22;неистина14;превара12;
језик,лопов10;измишљати,лажов,
нос9;црвенети,лоше8;крити7;об-
мањивати,преварити,затвор6;гово-
рити,говоритиистину,говоритине-
истину,краткеноге,људе,неискре-
ност, Пинокио, потреба, страх, зло
5; бежати, грех,мама,неморал,не-
поштење, непријатељ, несигурност,
неверство,причати,пријатељ,роди-
тељи, срамота, увек, ужас 4; често,
извлачитисе,казна,људи,неваља,
неког,некога,ружно,савест,скрива-
ти, стално, суд, заваравати, живети
3;батине,безобразлук,бежање,бо-
лест,ћутати,децу,грижасавести,из-
неверити, извући се, кога, кривица,
лажи,лицемер,лицемерје,лошана-
вика,морати,мрзети,муљ,мутити,
не,нелагати,никако,ноге,обмана,
особина, политичар, понекад, пре-
тварати се, речи, рећи, родитеље,
слабост,смех,сналазитисе,сналаже-
ње,свакидан,школа,тешко,умети,
успети, уста, вређати, заобилазити
истину, знати, жмурити 2; 20. век,
адвокат,баба,барон,бела,бес,без-
образно,бежатиодистине,битили-
цемеран, бити прост, блиску особу,
бљутав, бон, брига, булазнити,Ци-
ган,цигаре,црно,црвенило,црвено,
чинити кривоклетство, човек, деца,
демагог,девојка,девојку,добро,до-
брота,докле,Драгана,друг,другар,
другарица,дволичност,гадост,глас,
глупе, глупост, грешка, грозно, гу-
бити, губити се, искрено говорити,
искреност, истину, издати, изласци,
излаз,извијатисе,изврдавати,ја,кад
баштреба,каопас,КевинКеган,кле-
ветати,клупа,кнедла,кретен,крити

кћерка лагати
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се,критиковати,кривити,кривотво-
рити, кривудаво, кумити, лагити,
лако,лажљив,легати,лепо,лептир,
лицемеран, лицемерство, лош, лош
човек,лошаособина,лошиљуди,лу-
ђак,лупати,љигав,љигавост,мајку,
мало,Милена,мир,много,мојдруг
Попси,морасепонекад,мрско,мр-
зим,муцање,мувати,музичкашко-
ла,наноситибол,Наташу,навика,не
говоритиистину,непричатиистину,
несме,нетреба,недозвољено,неис-
крен,неисплативо,неистинитост,не-
избежност,неизоставно,немати,не-
моћ, неморалност, неподношљиво,
непоштен, неповерење, неправда,
непријатеља,непријатност,несрећа,
нештонајгоре,неуспех,неуспешно,
невоља,невоље,ниједобро,никад,
ноћ, ноте, новине, нужда, нужно,
обичај, обилазити истину, обману-
ти себе, образ, очи, одмор, одвра-
тан, околишати, окрутно, опасност,
осуда, освета, отворено, пас, пато-
лошки,Пеца,певати,писати,плака-
ти, подло, подсмех, погано, поглед,
покварен, политичари, политика,
помагатисеби,понижаватисе,пори-
цати,посебнеприлике,постојаност,
потребно,правитиистину,прећута-
ти, прекривати, прекрштени прсти,
препреденост,преварант,превртати,
превртљивост,прича,причање,при-
чатиистину,пријатеље,прикривати,
прљаво,проблем,професор,профе-
сора, професоре, провалити, про-
зор, псовка, пуно, разлог, реалност,
ризик,рушити,сакрити,сакривање,
сакривати, сам себе заваравати, са-
момало, самогсебе, сестра, ситно,
скретањепогледа,скривањеистине,
скривати истину, скривено, слагати
легокоцке,смејатисе,смешан,сме-
ти,снаћисе,сналажљивост,спасити

се,Србин,срећа,средство,стид,сти-
дети се, стварно, сваког, сви лажу,
ШакоПолумента,шала,шамар,тај-
на, тату, телевизија, топло, Триша,
туга, тужити, ухватити га, украсти,
улепшана стварност, уништавати,
уобичајено,успех,устајати,увекмо-
гу,узалудност,варање,волети,вући,
залуђивати се, завера, завијати, зло
чинили,живот,жуто1;
800(164,442,44)+341+45+240

лаж
истина 192; неистина 73; превара
46;обмана15;неповерење13;крат-
ке ноге 12; глупост, ноге 10; лоше
9;бол,издаја8;неискреност,поли-
тика 7; зло 6; лицемерје, неправда,
потреба, срамота, страх, велика 5;
боли, лагати, лажов, мана, ружно
4;безобразлук,црвенило,често,чо-
век,љутња,неопростиво,презир3;
дете,другарица,грех,искреност,ка-
зна, лагање, људи, мрзети, мржња,
неваља,неморал,неспособност,не-
вера,неверство,никад,нормално,од-
вратност,паралажа,поквареност,по-
вреда, реч, савест, слабост, тонути,
туга,ужас,живот2;„другови“,-аи
паралажа,АнаО.,апсурд,бег,бела,
бесмисао,бесмислица,беспотребна,
безначајна, безобразност, бежи, бо-
лест,Цигани,цинизам,црно,чиста,
данас, добар, докона, ДОС, драж,
дволичност, ђаво, Ђинђић, фолира-
ти,фуј,гадост,глума,глупо,гнусна,
грешка,грозно,химба,ипревара,и
ситна,инат,избегавање,избегавање
истине,измишљање,измишљотина,
изопаченост,ја,јенеизбежна,једна,
језик, кајање, као истина, клетва,
клинка, клупа, колегиница, кори-
сна,крађа,кривица,Крстић,кучка,

лагати лаж
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лакоћа,лажљивац,лице,лицемеран,
лицемерство,лош,лошчовек,лоша
особина,лудак,љигавац,љубав,ма-
ла,мамаитата,морање,најгоре,нај-
већа,наочаре,навика,нечисто,недо-
умица, неискрен, неизбежна, нека,
Немци, немоћ, неопходност, непо-
штеност, непоштење, непрекидно,
непријатељ,непријатељство,несре-
ћа, несугласица, нешто најгоре, не-
тачно,нетрпељивост,неумесна,ни-
када,никако,одбацивати,одбојност,
одвратан,одвратно,огорчење,окрут-
ност,окружење,опклада,оправдана,
побуна, подлост, погрешка, погре-
шно,полиција,политичари,понекад
корисна, постоји, потреба понекад,
повређивање,прећуткивањеистине,
пренети,преварант,превишејеима,
превртљивост, прича, прикривен,
присутна, пропаганда, провидна,
раскид,рат,разочарање,рђавчовек,
реп,ружан,ружнанавика,само,се-
бичлук, скрнављење, слово ж, сна-
лажење, сплетка, спутаност, срам,
срање,стид,страст,стваргледишта,
судије,сумња,свакидан,свакодневи-
ца,свакодневни,свакодневно,свеје
лаж,свенајгоре,светска,свилажу,
Шиптар, широкогрудост, телевизи-
ја,тоне,туђа,улажисукраткеноге,
учесталост, унутрашња беда, увре-
да, варалица, варка, вечна, велики
балон,владар, власт, зашто, затвор,
завист,зелено,жена,жуће1;
800(173,484,136)+234+84+175

латиница
писмо 208; ћирилица 188; Хрвати
32;слова26;запад16;енглески14;
Хрватска13;слово11;азбука,енгле-
скијезик,латински,писати7;друго
писмо6;абецеда,језик5;Рим,руко-

пис4;иностранство,католици,књи-
га,латиница,латинскијезик,свет3;
алфабет, Хрват, хрватски, хрватски
језик,ићирилица,интернет,Итали-
ја,италијански,католичанство,л,ла-
коћа,Латини,лепо,лоша,неволим,
писање, писменост, ружно, српски
језик, страни језик, страно, туђе 2;
алтернативна, анђео,Аустрија,бес-
потребна, било некад, борба, брзо
писање,брзопис,бубуљица,циција,
Colonia, далеко, добро, џ, ђ, еконо-
мичност,Европа,глагол,глагољица,
глобализација, грешка,измишљена,
ја,Јелена,језици,католичкацрква,ка-
толичко,католика,комуникација,ко-
рисност,креч,лака,лакозаписање,
лепјезик,лепаслова,лепшеписање,
лоше,Љубан,малослова,модерно,
мојеписмо,начин,наум,навика,не,
немојеписмо,несрпски,неупотре-
бљавасе,незнам,некадтакопишем,
некада,немачки,немамасоцијацију,
неопходност, непотребност, нови
светски поредак, нужност, његова,
њихово,о.к.,обаписма,ок,округло,
олакшање, опште, општеприхваће-
на,остатаксвета,оштрина,писање
слова, писма, писмени, писмо дру-
го, писмо којим ја пишем,Пољска,
потпис, прошлост, равноправност,
рекламе,ружа,сенка,словачки,Сло-
венци, слово л, смор, смрт,Србија,
средство, српски, српско писмо,
странци,странописмо,супротно,су-
протност, сувишна, све присутнија,
свеска,светска,светскописмо,сви,
свуда,свудаприсутна,широко,шта
ћенам,швракопис,технички,текст,
требајезнати,требајусвизнати,ту-
ђа, туђина,угласта глагољица,уни-
верзално,усташе,вишеволимћир.,
заједништво,збогчега,знање,жеги,
жуто1;
800(173,484,136)+164+59+119

лаж латиница
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леви
десни277;рука22;бек21;длан19;
пут,угао18;јул17;џеп,рукав,жми-
гавац15;прст12;странка11;страна
10;део7;комунизам,лакат,мигавац,
смер 6; кук, леворук 5; бок, ћошак,
круг, споредни, Штраус 4; комуни-
ста,крај,крило,кроше,левак,леви-
ца,лош,партија,политичар,правац,
прсти,тастер,точак,знак3;центар,
црвено,човек,Јевреји,МираМарко-
вић,некидруги,нога,образ,погре-
шан,погрешни,политика,прозор,се-
мафор,сметало, смотан,СПС,улаз,
улица,завртањ2;ауто,бес,безвезе,
безначајан,безвезни,блок,брат,бу-
бањ,бубрег,црвен,чар,чари,чварак,
ћакнут,дан,дечак,дечко,деснаци-
пела, десно, док, други, екстреман,
фронт,глуп,глупост,хомосексуалци,
идесни,идиот,интелигенција,изда-
ја,кадар,КлодЛеви,КлодСтрос,ко-
алиција,колено,коловоз,комунисти,
коњ, координатни систем, крајник,
криминалац,криви,крој,кутњак,Ле-
њин, Леотар, Лепен, лепши, летак,
лудаци, лудак, лујка, лукав, Маркс,
место, мирољупци, наопаки, наран-
џасто,неволимлево,небитан,небит-
ни,небитно,нека,некитамо,некотр-
ћи,непотребан,непознато,неправи,
неприхваћеност,несхваћен,ниједе-
сни, нокат, обала, одред, одузетост,
одвајање, океан, оловка, онај, оно с
лева,опозиција,опозиционар,опре-
дељење, оријентисан, отвор, погре-
шно,полит.оријентисан,политичка
организација,поред,потрешен,при-
падностструји,приступ,прогресив-
ни, пролаз, промашени, прстен, пу-
тић,пуж,радикалан,радикални,рас-
кршће,рђаво,револуција,с,саобра-
ћај, скретање,слабији, социјалисти,
социјализам, споредан, срце, стан,

Straus, строг, стуб, супротни, свака-
кви,свет,шака,Шешељ,шљампави,
шут,табор,тамо,тамонеки,тешки,
толерантан,ТониКукоч,управу,уд,
волан,заостали,застрањен,зид,зна-
кови,зуби,женскипринцип1;
800(223,540,90)+195+52+137

ледени
брег285;чај73;хладан46;хладни
44;сладолед33;лед24;хладно17;
снег 14; зима 11; Северни пол 8;
океан,поглед,пол,Титаник6;хлад-
ноћа, топао, топли 5; бели, санта,
вода4;бело,безосећајан,безосећај-
ни, човек, коцка, коцка леда, мраз,
Сибир,ветар3;чика,дан,дани,Ен-
глези,фрижидер,Гренланд,медвед,
од леда, осмех, плав, плави, санта
леда,север,смрзнути,сок,студени,
врели, врео, врућ 2; Аљаска, Арк-
тик, бео, без срца, безосећајност,
брдо,цар,чикица,чист,чисти,дах,
далеки, Енглез, флегме, фриз, глас,
гребен, хлад, хладна, хокеј, и снег,
игла,изразлица,ја,јаки,јануар,Ју-
жнипол,камен,колач,леденибрег,
Ледо, леп, лошиљуди,људи,меде-
ни,мирни,модар,мој,напитак,Нор-
вешка,оружје,осећај, оштар,пиће,
пингвини, пионир, пламен, плави-
част,плаво,поларни,предео,прови-
дан, прозрачан, пустош, расти, рат,
санте,Скандинавија,смет,смрзнут,
стаклени,стена,студен,сунце,сун-
чани, шаке, шепо, шиљак, шугица,
Шварценегер,Шведска,тло,водени,
врх,замрзнуто,зид,зној,зуб1;
800(173,484,136)+126+51+78

лењ
вредан97;кревет36;ја35;спор30;
Црногорац22;дебео21;човек20;буба,

леви лењ
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мрзовољан17;спавање16;тром14;
досадан12;досада,спавати9;глуп,
нерадник,поспан8;марљив,пас7;
безобразан,брат,пуж,радан,спава-
лица,трут6;коњ,мрцина,немаран,
нерад 5; мана, нерадан, уморан 4;
Црна Гора, цврчак, добар, ленчуга,
лењивац, медвед, незаинтересован,
пањ,пропаст,рад,размажен,сестра,
спава 3; безвољан, болест, Црни,
Црногорци, дангуба, дрво, ђак, хи-
тар, хлеб, јесам, кравет, ленштина,
лето,лежање,лош,мачка,меда,мој
брат, мрмот, мрзети, наредник, не-
ред, неспособан, неуспех, паметан,
песма,сан,слаб,сморен,школа,те-
жак, тромост, Туре, ученик, учити,
успаван 2; „Облак у панталонама“,
аљкав, бајка, бедак, бесциљан, бес-
користан,безнадежан,безрадан,без-
вредан,бик,болестан,браћа,братГо-
ран,брз,будала,цимерка,црн,црв,
чаробњак,често,чио,Ћоми,да,Дан-
ка,Дарко,дебил,депресија,дојаја,
џин,флегматик,фолирант,фотељаи
ТВ,Гаша, глупав, глупост, готован,
грех, грозно, гуска, хлад, хладно,
хладовина,Хомер,хром,инертност,
јадан,јастук,Јелена,јесте,јошлењи-
ји, Јован, Јована, кампањац, као ја,
каснити, кауч, кењ, Кинез, кисео,
књига,коала,коале,крмак,лав,ла-
жу,Лењин,леп,лепо,лезилебовић,
лежати, лежи, лош ђак, магарац,
Маја,мајмун,мама,Марија,Марко,
Милош, млитав, моћи, мој цимер,
момак, морж, мотика, мрав, мрско,
мрскост, мрзак, мрзи га, мрзогљив,
мрзовоља, мрзовољни, музика, не
моћи,нерадиништа,нерадити,не
смешбити,неучи,неваља,недеља,
недостатак,некогкогасвемрзи,не-
лењ,немарност,немиран,неодгово-
ран, неодговорност, неорганизован,

непокретљив,нераданчовек,нерви-
рање,несвестан,неуредност,неуспе-
шан, незадовољан, незадовољство,
незапослен,незрео,никакав,Никола,
Нишавић, низак, ноге, Обркнежев,
од малена, одмор, одуговлачење,
особина,пасиван,пчела,пењ,пита,
полуга,помало,приглуп,признајем,
прљав,прљаво,промашај,проспери-
ра,пуно,радник,распуст,различити
покрети, саможив, сањив, сиромах,
сиромашан,скрнав,смрт,соба,спо-
рост, спуштен, срећан, стар, стока,
судови, супер, свакодневница, сви
људи, свиња, штеточина, тело, те-
сто, трач, трапав, трат, трава,Трпе,
ТВ,учење,ујак,умор,усијанаглава,
усисивач,успорен,уста,устајањеиз
кревета, Влада, врат, врдни, време,
вуцибатина, за учење, забораван,
захтеван,замлата,зао,здрав,злослу-
тан,живахан,животиња1;
800(221,406,56)+274+35+193

леп
ружан139;човек52;дечко44;цвет,
момак23;диван18;живот17;дан,
младић16;ја10;крај,пријатан,зго-
дан9;привлачан8;висок7;добар,
коњ, сладак 6; девојка, глуп, град,
изглед,красан,лепота,сат,свет5;ле-
па,пас,призор4;дечак,допадљив,
естетика,каослика,к’ослика,леп-
ши, мушкарац, најлепши, нов, очи,
пејзаж, празан, савршен, савршен-
ство,симпатичан,срећа,стан,уобра-
жен3;Аполон,ауто,аутомобил,бли-
став,Бог,драг,етика,физички,коса,
љубав,мио,наочит,нарцис,нежан,
осећај, осмех, паметан, поглед, по-
клон, пожељан, прелеп, пријатног
изгледа, природа, пролазност, рела-
тивно, ручак, ружа, сјајан, слика,

лењ леп
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спољашњост, шешир, украс, успе-
шан2;алфаромео,авион,беба,бео,
безобразан, бисер, благо, блазиран,
Богдан,божанствен,брат,БредПит,
црн,чист,дар,Дејан,Дивац,дивље-
ње,дивота,добарудуши,доброиз-
гледа, досадан, Достојевски, дожи-
вљај,другачији,дугакоса,духовно,
Дунав, дворац, Џорџ Клуни, ерос,
естетска хирургија, фин, фризура,
гест, хаљина, хомосексуалац, -и Јо-
ва, идеалан, илузија, инспирација,
ипаксвет,искрен,Иван,јесте,кишо-
бран,клавир,к’оуписан,користан,
краткорочно,кум,кужан,лабуд,лаж
споља,лепи,лепиСтева,лепим,леп-
та, лице, лично, лош, лутка, мами
поглед, мантил, Марко, месец, ми-
ран,мирис,Мирјана,млад,моћ,мо-
да,мој дечко,мојживот, најлепша,
најлепши дечко, накит, наравно, не
довољно, недостижност, необичан,
несрећан, није ружан, ништа, нос,
носити,обичај,облак,очешљан,од-
нос,огледало,онајко зрачи,особа,
Овен,пашта?,пацов,Памела,папа-
гај,пар,паркинг,пажљив,поносан,
портрет, потпис, предео, предмет,
прекрасан, пријатност, принцеза,
природан,пројекат,пролазан,прост,
радост,раскошан,РикиМартин,ро-
шав,ругло, рукопис, ружно, сам ја,
само физички, сан, сигуран, сили-
кон, симпатија, Словени, смирен,
спољашњи изглед, сређен, ствари,
сунце, супер, суров, свечан, светао,
светле боје, свевремени, шарлатан,
шармантан,шмекер,шума, тупаџи-
ја, укус, унутарња лепота, унутра-
шњост,уста,узвишено,ведар,весео,
видик,виски,вишенеголеп,витак,
вредан, задовољан, завичај, завод-
ник, здравље, златан, звер,жарити,
Жељко,жена,животиња1;
800(173,484,136)+245+45+165

лепотан
дечко 54; нарцис 51; манекен 37;
коњ30;ружан,уображен27;лепоти-
ца,момак21;Цеца19;ја16;младић,
принц 13; леп, мушкарац 12; глуп,
педер10;Аполон,мацан9;ругоба7;
цвет,фрајер,лице,лутка,очи,шме-
кер,уображеност6;црни,хомосек-
суалац, мој дечко, огледало, песма
5;црн,човек,глумац,сладак4;ауто,
Бред Пит, девојка, изглед, красан,
лепота, он,паун,плавеочи, страст,
висок,згодан,звер3;Адам,бајка,бе-
ло,болид,даса,дечак,диван,фаца,
глупан, леп човек, лепмомак, лепа
коса,лепо,лептир,лепушкаст,мачо,
Марко,Милан,модел,пешко,плаву-
шан, препотентан, привлачан, про-
лазност, ружно паче, симпатичан,
симпатија, сладак дечко, слаткиш,
срећа,Страхиња,шарлатан,шармер,
умишљен,умишљеност,уображенко
2;БарбикаиКен,баш,бебица,биће,
boy,божанство,брат,брзина,будала,
цар,Цеца2000,ЦецаР.,ЦецаРажна-
товић,црна коса, црнивисокидеч-
ко,црнооко,црнокос,цртаћ,Dandy,
Дензел, девојчица, Дино, дивљење,
дизелаш,добаризглед,досадан,до-
теран,друг,ЏониДеп,Ђорђе,Еddy,
феминизиран, филм, фино, физич-
ки изглед, физички леп, фолирант,
Француска, Гари, gay, глупост, Го-
ран,гроб,идол,исфеминизиран,ис-
феминизираност,Иван,јакевилице,
јунакизприча,Каписода,катастро-
фа,Кен,к’оуписан,коњживотиња,
корисно, Ковачев, куца, кум, Лаза,
лаж,лепдечко,лепобјекат,лепаосо-
ба, лепушан, лични оглас, липица-
нер, лутак, љубав, љубазан момак,
маче,мало,мангуп,медији,Милош,
Мима, мис, мистер, млад, Младен,
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младост,млакоња,ммм,много,мој,
мојаљубав,мржња,мушко,набеђен,
набилдован, недостижан, недости-
жно, неизвесност, неповерљивост,
несрећан,нестваран,неверство,ни-
како,ноћ,обмана,одбојност,Паме-
ла,паметан,пастув,педерко,Петар
Каписода, Пинк, пиздован, плав,
плава, плави дечко, плавих очију,
плаво,Плејбој, племенит,подочња-
ци, површност, позер, пожељан,
прекрасан, препотентност, превара,
прича,прост,роман,самофизички,
савршенство, седи близу мене, се-
љак, сладуњав, слатко, слика, смо-
тан, снови, сочан, спортиста, спот,
срце, срећник,Стале, сујета, супер,
сузе,шминкер,Штрумпф,шума,та-
штина,тело,тип,ТомКруз,торбица,
уаау, улизица, умиљат, умишљенко,
уштогљен,Валијант, ватерполо, ве-
омалеп, вера, висок тип, визуелно,
воз, заводник,ЗдравкоЧолић, зеле-
но,Зоран,Зорић,зверица,жеља,жи-
вотиња1;
800(223,540,90)+254+38+170

летаргија
досада 30; туга 23; не знам 19; бо-
лест17;литургија,меланхолија13;
ништа12;сета11;апатија,депреси-
ја10;црква9;безвољност8;усамље-
ност7;равнодушност6;поспаност,
шта, учмалост 5; књига, летаргија,
мртвило,опуштено,смрт,страх,сва-
кодневица 4; бело, мисли, моното-
ност, незаинтересованост, нирвана,
обамрлост,опуштеност,сан,смор3;
авион,бедак,безвољан,књиге,кре-
вет,лењост,лепо,лет,летак,мир,не-
познатареч,непознато,незаинтере-
сован,носталгија,осећање,падање,
плаво, поспан, потиштеност, ретар-

диран, смореност, спавање,Србија,
срећа,стање,супер,школа,тромост,
тужно,успаваност,утученост,занос,
живот2;ајигрател,алкохол,апатич-
ност,Бане,беда,Београд,безбриге,
без везе, безбрижност, бездушност,
беживотност,биологија,бистро,Бог,
бол, болница, данас, дрво, држава,
дубоко,дугживот,дугачко,енергич-
ност,ентузијазам,еуфорија,флегма,
флегматичност,глава,глупост,град,
грозница,инерција,интерност,исти
ниво,исувише,избори,изгубљеност,
катастрофа, колотечина, кулирање,
ленчарити,лептир,летаргер,летели-
ца,лето,литература,лоше,лошеосе-
ћање,лоз, лутрија,ЉиљанаМатић,
ма да, малаксалост, малодушност,
малоумност, мамурлук, мердевине,
метал, метла, мисао, мислити, ми-
стика,млитав,моћ,мој,мојбрат,мо-
нотонија, море, мост, Мртво море,
музика,наклоност,неинтересује,не
тугуј,незнамштазначи,недеља,не-
дељна,недељом,немампојма,нерас-
положење,несрећа,оклагија,омлади-
на,опело,организација,оргуље,оса-
ма,отпуштен,отуђење,овајтренутак,
пад, палма, папири, паре, пасиван,
пасивност,песма,писмо,подсећана
литургију, полет, политика, помало,
понедељак, понос, поп, потиснути
разлог,повремено,препуштање,при-
мирено,проблем,пунелана,радост,
расположење,размишљање,реч,реч-
ник,ружно,сабор,сећање,сетатуга,
сетно,сиво,сиво-жуто-бело,слабост,
слика,спољашњост,спор,спуштено,
срамота, стално, стари списи, ста-
рост,сто,столица,стран,странареч,
стратегија,сутра,суза,свест,светло,
шампињони,шоља,шта је то, тако,
тих, тихо, транс, туризам, убијање
лепог, учење, учесталост, умирање,
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умртвљеност,успех,утихнуће,уто-
нулост,утучен,увек,узбуђеност,ва-
жи, ветар, вожња, Вујаклија, вуна,
what,заборав,забуна,замор,збуње-
ност,зеленидан,ЗорићМ.,жила1;
800(223,540,90)+239+303+173

лимун
кисело155;жуто111;жут106; ки-
сео92;лимунада40;воће26;кисе-
лина24;сок21;текила19;киселост
11;чај,наранџа8;поморанџа7;љут,
море, витамини 6; вотка, југ, кора,
Мила5;Цвитамин,горак,горчина,
грејпфрут, кока-кола, лето, освеже-
ње,воћка,жути3;агруми,БрусЛи,
дрво,горко,јужновоће,Кинез,коса,
криминалац, острво, слатко, сунце,
шећер,уста,здравље2;Африка,ал-
кохол,арома,аскорбинскакиселина,
банана,блажениосмех,дивно,дрво
лимуна,Фанта,гримаса,грозно,гро-
жђе,Хаваји,Индонезија,истина,Ја-
пан,кашика,Кинези,кокос,коктел,
Котор, кримос, крушка, кухиња,
лед,лимунтус,лист,љубомора,љу-
то, мафија, марамице, намрштен,
нар,обожавам,пајдо,папагај,пире,
радост,рендаљка,сирће, -скакисе-
лина,слатки,со,степмаx,Шиптар,
шпица,шваргла,Швепс,торта,уку-
сан,вермут,витаминц,зато,здрав,
зелени,зрнце1;
800(164,442,44)+101+23+58

лице
лепота106;лепо66;очи54;фаца,на-
личје29;нос23;огледало,осмех19;
маска 18; глава 14; бело 13; човек,
образ10;изглед,шминка8;бубуљи-
це,особа7;мило,ружно,сумњиво,
тело6;душа,истина,око,ожиљак5;
бубуљица, девојка, издајице, кожа,

младост, моје, непознато, нежност,
округло4;анђео,бркови,чисто,дво-
личност,фаце,искреност,карактер,
коса, крема, лик, мајка, младо, од-
раз, профил, радост, смех 3; бледо,
бора,боре,црте,човека,два,израз,
леп, лепо лице, манекенка, нежно,
новине,облик,огледалодуше,осећа-
ње, особе, поглед, портрет, правда,
правде,право,пудер,расположење,
руке,тен,ТВ,уМилице,улице,уна-
кажено,усне,зуби2;акна,алергија,
анђела, Авонове шљокице, бебина
гуза, близина, боја, божанство, Бо-
жен,брада,црта,црвенило,црвено,
чаршав,част,чистоћа,човеково,Да-
ца,дете,девојчица,ДорисДраговић,
друг,дух,дупе,ђак,Elle,фасада,фи-
ноћа,голо,гомила,граматика,грима-
са,гужва,иналичје,или,индивидуа,
издајица,изгор,ја,јаје,јасноћа,је,је
чисто,јелепо,јеспољашностиније
битно,кармин,концерт,козметичар,
круг,лепа,лепи,лепотица,лето,лево,
лице, лицемерје, личност, личност
човека, лопта, лоше, љубав, љупко,
манекен,Марија,Марко,маскарада,
Месец,мис,митесери,младости,мо-
да, модро, моје мајке, мука, наказа,
насмејано, недовољно истражено,
нега,несигурност,Никола,нога,нос
иочи,новост,његово,образи,обрва,
обрве, огољено, они, осећања, осо-
бине, памћење, паметно, паралажа,
пеге,пегице,плач,појава,полиција,
позадина,познато,позориште,прав-
но, предуслов, прељуба, пријатељ-
ство, пријатно, процена, прошлост,
прозори, прво, рошаво, руменило,
румено,саекрана,семе,сестра,се-
стрино, силуета, систем, сивило,
скривање, слика, сликарство, смрт,
спољашњост, срећа, среће, срећно,
страно, стварност, судбина, сунце,
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светло,светлостисенке,свето,там-
но,тмурно,третман,умивање,уми-
вено,уморно,уста,устанак,варали-
це, весело, видљиво, водитељ, зве-
зда,жена,живот1;
800(221,406,56)+232+19+151

лицемерје
лаж108;дволичност81;зло16;мач-
ка14;човек,лоше,људи12;подлост,
ужас9;безобразлук,маска,покваре-
ност8;издаја,лицемер,лисица,осо-
бина7; друг, пакост, превртљивост,
завист,злоба6;глупост,лице,лука-
вост,мржња,претварање5;лош,љу-
бомора,мана,непријатељ,одвратно,
одвратност, охолост, подмуклост,
превара, себичност, смех, улизица
4;другарица,фуј,лукавство,мрзим,
најгоре,осмех,особа,политика,ру-
жно, самољубље, слабост, власт 3;
беда,бес,будала,циник,девојке,два
лица, дволичан, дволичје, егоизам,
грех, Хипокрит, иронија, искваре-
ност, извештаченост, јад, карактер,
лагање, лажи, лажов, лоша особа,
љигавост,Милица,непоштен,ника-
да, ништа, покварено, политичари,
постоји, презир, пријатељи, ствар-
ност,свуда,шкртост,шпанскасери-
ја,тужибаба,твоје,завидност,жене
2;20.век,3.клупа,абровисање,ам-
биција,Америка,Ана, бедник, без-
личност, безобразност, безочност,
бивша другарица, бледо лице, бли-
зак,близанац,богатство,болест,бо-
ре, Божа, будале, цепидлачење, це-
рење, цинизам, чемер, често, чудо,
даље, Данте, доста људи, дрскост,
другови,друштво,Душан,дволични
људи, егоисте, естрада, фолирање,
гадост,гађење,глупо,Горан,грозно,
губљење,Хипократ, хипокриза, хи-
покризија, хладноћа, иди бестрага,

идиот, искоренити, истина, издаји-
ца, издајник, изопаченост, кицош,
кисело,клонитисе,колеге,комшија,
кретен, кукавичлук, кукавост, кур-
тоазија, кварност, ласкавац, лавабо,
лажни осмех, лажност, лицемеран,
лицемерје, лиице, ликовање, лопов,
лошчовек,лошенамере,лудаци,лу-
дост, лукав,љигаво,љубав,љутња,
Манчестер сити,Марија, маслачак,
материја,медицина,медији,милоср-
ђе,мини,момак,морати,надобудно,
најниже,нарав,нарцис,неволим,не
знам,недоследност,негативност,не-
искрено,неискреност,неко,некулту-
ра,неодговорност,неправда,непри-
јатељски, непријатност, неслагање,
нешто најниже, Невена, неверство,
нездраво,нормално,обичај,обмана,
очај, одрасли, оговарање, околина,
окружење, он, опасност, опортуни-
зам,опрез,опроштај,осећање,осу-
да, оштроумност, партнера, патика,
Пера, персона, песница, Петница,
плав, пљувачка, подли, подмукло,
подозривост, подсмех, покварен,
покварењак, понашање, понижава-
ње, поп, позер, представа, препре-
ден,превише,придев,притворност,
професор, професора, професори,
проницљив,простчовек,простоду-
шност,провинција,Радомир,рат,ра-
зор, рђава особина, роман, ругање,
садашњост, саможивост, Сарајлић,
сарказам, Сашка, себичан, сестра,
скот,скривање,слине,слузаво,сна-
лажење,Снежа,стајати,стокаодљу-
ди,страх,сујета,сујеверје,суровост,
сузе, све, свеопште, свеприсутност,
сви, свраб,шљам, текст, тенис,Ти-
јанић,убиство,убити,уображеност,
ваздушност,великауста,велико,вер-
балниокршај,Вукашин,задртост,за-
кључак,закон,зловерје1;
800(164,442,44)+292+56+204

лице лицемерје
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логика
филозофија95;математика42;разми-
шљање38;памет33;наука25;пред-
мет23;мишљење,разум22;мисао,
мозак15;ум14;Аристотел,профе-
сор, смисао,школа 12;мудрост 10;
глупост 8; гимназија, интелигенци-
ја, закључак7;испит, закључивање
6;филозоф,МиркоАћимовић,Вла-
ста,живот5;истина,мисли,разми-
шљања, средња школа, ума, здрава
4;књига,логично,нелогично,паме-
тан, повезивање, предмет у школи,
просто, скупови, смор, ствари, веза
3; Аида, час, досада, Кант, кликер,
кликери,квадрат,логичан,Миланка,
Мирко,мишљења,мучење,настава,
нема,немаје,нит,новипредмет,но-
во,подразумевасе,проста,психоло-
гија, рада, размишљати, разредна,
смарање,Сократ, суштина, тачност,
тест,учење,увек2;Аћимовић,баба,
Башић,без,бежање,бежањесачаса,
Босна, број, бројеви, брзина, Чеда,
чињеница, чиста, човека, чудо, део
филозофије, дидактика, дигитална
електроника,добра,добраоцена,до-
бра одлука, догађај, досадно, дрво,
етика,факултет,филозофи,филозо-
фије, филозофирање, филозофира-
ти,форма,Фројд,фуј,хаос,хавари-
ја, и филозофија, игрица, игрице,
илогизам, индукција, интелект, ис-
куство,испитиз,исправно,јасноћа,
једноставно, језик,каква,капирати,
књиге,коцка,кодмене,кокице,ком-
бинаторика,копча,космос,круг,кур-
ца,Лаки,лаж,лингвистика,логички
закључак,логичкоразмишљање,ло-
гика,логистика,Лондон,лошпрофе-
сор,лоша,луда,љубав,људи,мачка,
Максић,Максићка,машина,машта,
математичарка, материја, мислити,

мистика, мотика, мозаик, мудрац,
Нада, најгора ствар икад, наравно,
научно,непостоји,неволим,нело-
гичан,нелогичност,нештологично,
нешто што се подразумева, ништа,
нормално, нула, обрнута, оцена, па
логичноје,пас,патња,пф.логикеиз
ср.шк.,план,плава,поезија,погре-
шна,појам,помаже,пословниљуди,
потребно, повезаност, повезивања,
пракса,правила,правилна,правило,
приче,проф.Јово,проф.М.Аћимо-
вић,професорка,професоркафило-
зофије, програмирање, расуђивање,
разредни, разума, разумевање, ра-
зумљивост, разумно, реч, реферат,
решење, резон, схватање, силоги-
зам,сив,скуп,след,следи,следити,
слике,слово,смрт,социологија,со-
фисти, срце, стари век, степенице,
страшно, суд, Свето Деспотовић,
школскичас,школскипредмет,тау,
теорија,тешкојенаћи,тежина,точ-
кићи,Томљановић,требајекористи-
ти,троуглови,усвему,уф,уметност,
усредсредитисе,уврнута,варка,ве-
зе,Властомир,ВојаПантић, вртић,
забавно, заинтересованост, замрше-
но,занимљивости,запетљана,зарђа-
ла,збуњеност,здравразум,звечарка,
живљења,живљење1;
800(164,442,44)+255+37+181

логично
нелогично 72; нормално 51; логика
33; математика 26; размишљање
21;паметно19;јасно,мишљење17;
тачно16;следи15;закључак14;фи-
лозофија, решење 13; наравно 11;
разумно 10; исправно, закључива-
ње9;истинито,мислити,објашње-
ње 8; повезано, смисао 7; питање
6; природно, просто, размишљати,

логика логично
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смислено 5; глупост, мисао, мозак,
подразумева се, реално 4; глупо,
истина, коцка, оношто следи, пра-
вило, право, професор, разумљиво,
стварно 3; алогично, битно, глава,
једино, јесте, књига, лако, лично,
лисица,мислено,могуће,немогуће,
ништа,очигледно,пада,памет,под-
разумевање, подразумљиво, повеза-
ност,правилно,разум,сасвим,схва-
тљиво, след догађаја, след ствари,
школа, ум, везано, закључити 2; а
какодругачије,апсурдно,архитекту-
ра,асоцијација,баштако,БатаЖи-
војиновић,бесмислено,безлогично,
број,брзо,Буда,чудно,да,далије,
дакле,дан,данасништа,дебата,дја,
добро,доказ,доказано,Еddy,фило-
зофски,филозофско,ГверићМ.,ха-
отично, хвала Богу, индивидуално,
индукција,интелигенција,искуство,
исправност,исто,изтогаследи,из-
весно,једобро,Кант,коначно,кон-
кретно, Косановић Н., круг, ласта,
латинскијезик,лепо,logical,логича-
ри, логично, логичност,математич-
ки, методологија, Милева, много,
мудрост,нацртнагеометрија,најбо-
ље,наочит,не,непостоји,неувек,
нехотично, нелогичан, нема, нешто
неочекивано,није,очевидно,очито,
основано,паметан,питања,подразу-
мевати, понекад, последица, посту-
пак, потребно, поуздано, повезива-
ње,познато,предметушколи,према
томе,причати,прихваћено,природа,
проф.,професорЛивица,произила-
зно,промишљено,расуђивање,раз-
мишљено, разред, разуме се, разу-
меш,разумљив,реакција,реченица,
ред,редослед,сасвимјасно,сходно,
схватам, схватање, схватити, сигур-
но,симбол,склад,следеће,следити,
следовање,смешно,смишљено,спа-

вање, споразум, сразмерно, стање,
стихија,створ,све,свесно,шта,што
произилази, табла, таблица, тако,
течно, Телетабиси, тест, томбола,
уклапање, умно, умрети, употреби-
тимозак,уређено,увек,васпитање,
веза, виц, видљиво,Власта, вожња,
задатак,загонетка,закључан,закљу-
чивати,закључно,законито,здраво,
здраворазумско,значајноједабуде,
значи,живот1;
800(223,540,90)+220+115+150

логор
ватра 79; рат 69; мучење 62; смрт
54;Јасеновац49;затвор23;Аушвиц
20;камп14;концентрациони,шатор
13;патња12;Немачка,смрти11;Је-
вреји 10; војска 8;Немци, убиство,
усташе, жица 7; Хитлер, немачки,
туга, заробљеници, заробљеништво
6;ужас5;АнаФранк,фашисти,ге-
ноцид, људи, страх, заробљеник,
затвореници,затвореност4;бол,фа-
шизам, глад,Хрватска, казна, конц,
лешеви,мршав,ограда,роб,тамни-
ца 3; баба, Бањица, деда, Дреница,
II светски рат, Индијанци, Јевреј,
камповање,Крагујевац,крв,логора-
ши, мрак, мршави људи, несрећа,
планина, ратни, страдања, страда-
ње, страхота, школа, траума, заро-
бљеност, затвореник, зло 2; „јама“,
1941.,ауторитет,авантура,бака,ба-
кља, беда, Блиски исток, бодљика-
важица,црно, често, чизме, човек,
чвор,ћелавиМишко,даске,деца,ди-
вљина,дрогане,дрво,фашиста,фуј,
гас,гдесуодводилиЈевреје,гестапо,
гето,ГХ,гладниљуди,Гришка,гро-
зота,гулаг,холокауст,Хрвати,IиII
св.рат,Iсветскират,изатимсмрт,II
св.рат,историја,избеглички,излет,

логично логор
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Израел,јакотужно,Јастребац,Јевре-
јин, комора, конц., концентрација,
костур,крај,кулик,легијастранаца,
логор, логоровати, лудило, макаро-
ни, мртви људи, мученик, мучили-
ште,мучитељ,мука,муке,нацисти,
нацистички,најам,неваља,неприја-
тељ, неухрањеност, обријана глава,
пад,пецање,преживљавање,прљав,
прошлост,пруге,пушка,рад,робова-
ти,романтика,ропство,рупа,север,
-ска ватра, склониште, скривање,
сналажење,Срби,Србија,срећа,Сте-
во Жигон, страшан, стравичност,
стрељање, судбина, шатори, шума,
Швабе, Тамара, телевизија, терор,
ТихиДон, тиранија, трагедија, тра-
гичност,туцањекамена,Турци,ТВ,
у Јасеновцу, убиства, угњетавање,
уништавање, употреба, војнички,
војник,занимљивост,заробљениљу-
ди, зароботи, застрашеност, звезде,
жалост1;
800(221,406,56)+187+57+119

лош
зао177;добар96;човек85;рђав14;
глас11;криминалац9;ђак8;олош
7;професор6;груб,зло5;гори,ква-
литет,неваљао,покварен,посао,при-
мер4; ауто,безобразан,дан,дечак,
добаризао,филм,избор,момак,не
добар,труо,злоба3;добарзао,До-
бар,лош,зао,друг,ја,КлинтИствуд,
криминал, лопов, начин, најбољи,
најгори, неморалан, неразумевање,
није добар, оцена, особина, потез,
правац,програм,пропалица,разбој-
ник,робијаш,студент,затвор2;акт,
алкохол, Американац, анатомија,
bad,беда,бездуше,безсмисла,без-
дужан,безвредан,бежање,битанга,
Бобан,брат,будала,црн,цвеће,чест,

четка, чин, чување, дечко, диабло,
догађај,дон,дуг,дух,Ђерић,ђубре,
факултет,фудбал,гађење,гаргамел,
глад,глупост,хулиган,изао,играч,
избегавање, изговор, изједан, изум,
јадан, карактерна особина, каубој,
киша,књижевник,кош,крелац,ква-
ран, Лабус, Лабус - Ђинђић, лењ,
лош,Љубиша, људи, мангуп, маса,
Милош, музичар, народ, НАТО, не
ваља, не ваља бити, неодговоран,
неправда, непредвидив, несрећан,
неуспех,неуспешан,неваспитаност,
невоља, нико, ништа не ваља, очи,
одбачен,однос,одвратан,охол,охо-
лина, ок, окрутан, окрутност, опа-
сан,осећај,осредњост,отац,отирач,
пас, пекмез, певач, пиштољ, поче-
так,подмукао,погрешан,поправиће
се,поступак,правда,предзнак,пре-
вара,пријатељ,промашити,провод,
проводник, рђа, решетке, резултат,
роба,робот,ров,сан,системобразо-
вања,сиво,слаб,Слоба,слуга,снала-
жљив,спортиста,стандард,сто,сви,
школа,шкрипи,тил,трип,турбо,ту-
жан,укус,уобичајеност,Устав,ути-
цај,веш,вино,власт,време,врло,за-
једљив,заои...,злочест,живот1;
800(235,199,417)+191+134+140

лошеје
лагати86;време85;красти34;добро
је24;болест18; здравље16;стање
13;пити12;пушити11;добро,мрзе-
ти,зло10;ружно,воље9;плакати8;
лаж7;дрога,неваља,ниједобро,по-
чело,све,урадио6;било,човек,дро-
гиратисе,несрећа,псовати,радити
5;бићебоље,крађа,незнати,огова-
рати,убити,учити,урадити4;бити,
бол,болестан,далошијенеможеби-
ти,горе,грозноје,киша,лоше,мука,

логор лоше је
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немислити,пасти,рећи,слагати,сто-
мак,украсти,урађено,вино,зао,жи-
вети3;бацати,бежати,битилош,чи-
нити,ћутати,данас,дете,добар,дру-
штво,грозно,искуство,испало,лен-
чарити, навика, не радити, немати,
невоља,особа,овде,пазити,понаша-
ње,рат,ружноје,сада,смор,школа,
тешко, туга2;без везе, безобразан,
безобразно,битиАмериканац,бити
болестан, бити cool, бити депреси-
ван,битидволичан,битифлегма,би-
тигруб,битиХрват,битикрив,бити
лењ,битиљубоморан,битиневаљао,
битипијан,битисам,битисебичан,
битизао,бојатисе,болестанје,боли
местомак,болница,болно је,боље
је,брига,црно,често,чинитигрех,
чинитизло,чудно,чути,дагорене
може, да нема горе, дани, данима,
дати,депресија,деструктивно,доба,
досада, држава, експериментисати,
гадно, глуварење, грешити, губити,
хладно, играти се судбином, имати
школе, исмејавати друге, испалити,
Ивана, израђен, јебатибез куртона,
јесте,јошгоре,југо,кад,кадамебо-
лиглава,кинескароба,климаво,кре-
нуло, лицемерство, лоше је, лоше
мислити,љубомора,магарац,мени,
мени сада, место, место за седење,
мислила, мислити, мислити лоше,
момпсу,може боље,можеи боље,
мрштити се, мрзети неког, мржња,
мучнина,надатисе,наркомани,нар-
команија,навикао,навике,небрини,
нечитати,недавити,неради,нераз-
мишљати,неспавати,нетолико,не
треба,незнам,недостатак,неискре-
но,неискреност,неисправно,некога
тући,нерад,несвестица,нешто,нева-
спитаност,незнање,нијемидобро,
обучен,оцена,одговарати,одлично,
односљуди,одвратноје,олуја,орга-

низовано, парадајз, песимизам, пи-
ће,писати,пиво,пливати,пљување,
понас,почетак,поднео,поглед,по-
роци,порок,потпуно,повређивати,
позлило,предавање,прекор,претера-
нолагати,преведено,причати,при-
чати иза леђа, пријало, проценио,
продавац, професор, пропало, про-
шло, пушење, расположење, рђаво,
реци,речено,ружна,сад,самоседе-
ти,Саша,сиромаси,ситуација,сиво,
Слоба,смаратиљуде,смрт,спавала,
срећа,среће,страшно,сујета,свађа-
тисе,свештониједобро,штосело-
шесврши,штосешколујемо,тамно,
терет,то,трачарити,туча,тућидецу,
тућисе,тужанје,учовеку,усваком
понешто,ушколи,убиство,ученик,
ударати,укус,умреће,унутра,уради-
ла,урођено,узети,вагати,васпитан,
веома,веровати,викати,воће,занас,
заиста, записано, зашто, здравство,
зелено,злоје,злочин,знам,звезде1;
800(165,414,181)+285+28+203

љубав
срећа 88; срце 60; мржња 29; лепо
19;лепота18;двоје16;девојка,осе-
ћање 14; живот 12; породица, секс
11;дечко10;црвено9;љубав8;на-
да,пар,волети7;брак,младост,нај-
лепше,нештолепо,нештонајлепше,
нежност, жена 6; момак, пољубац,
страст, све, веза 5; цвет, емоције,
он, пажња, радост, топлина, велика
4; бол, цвеће, деца, глупост, илузи-
ја, испуњеност, испуњење, ја, лепа,
мајка,мама,мојдечко,музика,небо,
пролеће, вечност, вера, загрљај, за-
љубљеност3;апстрактно,Бог,брат,
човек,искреност,јабука,непостоји,
непознато,пас,патња,поверење,пре-
лепо, пријатно, рај, сестра, смисао,

лоше је љубав
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смрт,спокој,стомак,сузе,туга,Угље-
ша, увек, вечна, врхунац, задовољ-
ство,збуњеност,жеља,жене2;Алек-
сандар, Ана, Анета, апстракција,
апстракт,апсурд,армија,Бата,беба,
бекство,Београд,бескрајна,безбри-
жност, битна, бивши, благостање,
блаженство, блискост, богатство,
Бранислав,цеоживот,циљ,cool,цр-
но,црвеносрце,цура,цвећа,чежња,
чоколада, чудо, ћале, давати, дечко
симпатија, дељење, дете, девојке,
диваносећај,дивно,дивноосећање,
добро,драгеособе,дрога,дрво,ду-
бок,дубокапатетика,Душан,еееее,
ЕкатаринаВелика,ЕКВ, елан, емо-
ција,ЕТФ,ЕУ,фраза,фудбал,Габи-
ка,Горан,гушење,хемија,Христ,и
мржња,идеал,идеална,идеја,Игор,
име,именица,инспирација,истина,
истинска,Иван, измишљена, изузе-
так, је, је живот, једина вредност,
јеног дана, јоргован, Јован, Јована,
Катарина,катастрофа,лаж,лебдети,
лед,лепосећај,лепаосећања,лепо
осећање,лепотаживљења,лептири-
ћиустомаку,love,љубљење,љубо-
мора, људи, Марина, Марко, маза,
мекано, Милан и ја, Милица, мир,
мирис пролећа, млад, младић, моја
мајка,мото,мраз,мушкарац,напр-
випоглед,надање,најбољанасвету,
најбоља ствар на свету, најдражи,
најлепшаствар,најлепшесрце,нај-
слађе, Наташа, НАТО, не, не знам,
недокучиво,нега,неимање,неизмер-
на,немогућа,неочекивана,несрећа,
нешто јако топло, неузвраћена, не-
верство,незнање,нежно,нијевечна,
носталгија, новац, облак, оданост,
огромна,опсесија,осећајност,осећа-
ња,осмех,особа,особакојуволим,
Паљо, песме, песник, Петар, пиво,
платонска,плавеочи,плаво,поезија,

покретач живота, полет, пољупци,
потреба, преданост, прелепа, при-
јатност, прва, Раде, Радоје, раскид,
распуст,разумевање,реч,ретко,рет-
кост,род,родбина,романтичност,ро-
мантика,розе,ружичастабоја,савр-
шенство, sex,сигурност,симпатија,
сјај,слобода,смисаоживота,снага,
снови,суштина,свенајлепше,свет,
свеукупност, сврха, сврха живота,
свугда,школа,тајна,телесна,тетка,
топло, топлота, уметност, умрла је,
универзално,усамљеност,усхићење
жеља,усне,утеха,узајамна,узбуђе-
ње,уживање,уживањелепота,вар-
ка,важно,велико,Весна,вода,вође-
ње, волети некога, волим те, воља,
вољенаособа,вољенобиће,what is
love, за цео живот, за сва времена,
задовољсво,злато,жар,женамушка-
рац,жмарци1;
800(223,540,90)+311+23+227

љубављу
волети 35; нежношћу 30; обасипа-
ти24;нежност22;окружен19;сре-
ћа17;срце15;обасјан,обасути12;
мајка, волим10;мржњом, срцем9;
нежно,обасут,живети8;Божен,ле-
пота,мржња7;испуњен,мама,оба-
сипан, пажња, са 6; дати, обузет,
поклон, с, живот 5; дајем, девојка,
лечити, опчињен, писмо, породица,
родитељи,срећом4;брак,говорити,
љубав,момак,обасипам,он,покло-
нити, пољубац, постићи, радити,
секс, теби, успех, вољен, желим 3;
брат, црвено, чувати, дечко, дете,
добити, добротом, досада, гледати,
и мржњом, искрено, лепо, људи,
мојом, момка, обасипана, обасјати,
обавијен,опијен,освајамо,освојен,
озарен,пар,пажњом,песма,победа,

љубав љубављу
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поглед, поздрав, пружати, разуме-
вање, рећи, родитељ, се браним, се
храним,сесвепостиже,страшћу,те
обасипам,твојом,учинити,узврати-
ти, великом, загрљај, занесен, зау-
век,жена,жене,живим2;Аца,аха,
Ана,беба,бесом,без,битиобдарен,
благослов,Бог,болом,боритисе,Бо-
женкозметик,бригом,циљ,чекати,
честитка, чинити, човека, дариван,
даривати,даровано,даровање,дару-
јем,датпоклон,давање,давати,деч-
ко и девојка, дисати, до истине, до
разумевања,доврха,добијати,доби-
је,доброта,дочекан,донесено,дожи-
вљавам,дружитисе,држати,душом,
гаобасипати,гледа,гледамо,грејати,
грејем,грлим,грлити,грљење,ипа-
жњом,исрцем,илимржњом,инспи-
рисан,исказано,исказати,искреном,
искреност, искреношћу, исписан,
исписано, испраћен, испуњена, ис-
пуњеност, Ивана, излечити, јачати,
јециљ,јебати,кажеш,којомдишем,
којуосећам,краткотрајна,куповати,
Лазар,лептирић,Љиља,љубић,љу-
бим, љубити, мама тата, мамином,
мени, миловати, мисли, мишљу,
молим, мучим, мудрости, мушкар-
ца, начин, наклоношћу, наклоњен,
наоружан,написано,напред,насме-
јан,натопљен,незнам,нештолепо,
нежном, ношен, нудити, обасипа,
обасјана,обасуо,обавијена,облити,
обојено, обојити, обрисан, очаран,
очарана,очинском,одсрца,одабра-
но,одговарати,одговорити,одисати,
одишеш, однос, оградити, огрејан,
огроман,окружена,окружење,окру-
жити,окружујем,окупан,опчинити,
опходити,опијем,опкољен,опрости-
ти,опседнут,осећај,осећање,осети-
ти, осипати, осмех, оснажен, осва-
јање, освајати, освежено, освојити,

отворити сва врата, озарити, пасти,
пазити,пажљив,Пеђа,певање,пева-
ти,писати,пишем,пленим,побеђу-
јем, побеђујемо, подићи, подршка,
погледати, показати, пољупцима,
помагати, помоћи, понесен, попра-
вити,постигнуто,посветити,пошто-
вање, поверење, правом, предано,
према дечку, према њему, презаси-
ћен, причам, причати, придобити,
пријатељи,промета,противмржње,
против смора, против свих, пружи-
ти,птица,птице,радим,радимо,ра-
до, располагање, размажен, речено,
решење, робујем, родитеља, рођен,
сарма,седивим,сељубавкупује,се
љубав враћа, семоже, се надам, се
наоружај,сенебавим,сеокренути,
сеопходити,сепобеђује,сеслужим,
се стиже до, sex, сигурно, слобода,
смирен, спашен, срдачан, срдачно,
срдачношћу, стећи, страх, створен,
све,свемогу,свепостиже,светиспу-
њен,својом,тежелим,тешити,тиже-
лимдобро,топло,топлом,упропаст,
у свет, ударац, угрејати, умирем,
урадити, ускликнути, уснама, усне,
успети, успевам, усрећити, узалуд,
узвраћам,узвраћати,уживамо,ужи-
вати, васпитање, верност, весељем,
веза, Влада, вођен, вођена, вођени,
волимо,враћам,враћати,занечијом,
загрљајима,зборити,зрачим,зрачи-
мо,зрачити,жарим,жедан,желети,
жељан,живе1;
800(165,414,181)+367+37+268

људскаправа
слобода71;закон45;борба32;Устав
31;демократија23;суд21;деца,UN,
живот 12; UNICEF 11; правда 10;
право9;лаж8;кршење,нема,пошто-
вање, заштита 7; држава 6; човек,

љубављу људска права
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глупост, права, социологија 5; Хаг,
људи,неправда,организација,зако-
ни,Женева4;црнци,дете,хуманост,
ислободе,једнакост,конвенција,ма-
њине, морал, не постоје, никаква,
полиција,прича,толеранција,живо-
тиње3; буквар, данас, декларација,
добро,глас,глупости,грађани,гра-
ђанин, Хелсиншки одбор, избори,
ја,КарлаДелПонте,Коштуница,мо-
гућност, наживот,НаташаКандић,
недостижно, непостојеће, ништа,
нула,НВО,осмех,политика,поште-
ње, правичност, Правни факултет,
протест,синдикат,судница,суђење,
свет,сви,штајето,тежња,угроже-
ност, Уједињене Нације, утопија,
важно, заједница, затвор 2; 1789.,
адвокат,адвокатура,Африка,Албан-
ци, Америка, Београд, беше некад,
безнадежно, бирачко право, борац,
брава,Брисел, будалаштине, будућ-
ност, цивилно друштво, црнац,Цр-
веникрст,част,честопомињанареч,
чија, чин, човечност, човекољубље,
дати,дечја,дечјаправа,деклараци-
је,дневник,добра,доброта,досада,
дуд,ееее,его,EU,Европа,Европска
Унија, фамилијаран, фарса, феми-
нисти, феминисткиње, феминизам,
фер, Флоренс Артман, фолиранти,
где, гласање, гласови, Хелсинки,
ход,хуманитарни,хуманизам,идеч-
ја,иобавезе,ипотребе,ислобода,и
злочини,идеал,илузија,истеривање
истине, истине, извикано, једнака,
казна,клише,књига,компјутер,кон-
ституција,корист,крива,купус,лакр-
дија,лично,лоша,љубав,мада,ма
немој,мала,малосутра,мањина,ма-
рионете,мисаонаименица,младост,
моћ,могућности,моја,молим,нада,
награда,најбитније,наследност,НА-
ТО,непостоји,непоштујусе,неи-

стина,неизречена,нејасно,немамо,
неминовност, немогуће, неморал,
неопходно,непостојање,непоштова-
ње,нестала,нестварно,нештомоје,
невладина организација, невладине
агенције, невладине орг., незави-
сност,никад,никако,нож,О,осло-
боди,обавеза,обавезе,обмана,одго-
ворност,односи,ОЕБС,ограничење,
ометена,омладина,основдемократи-
је,основадруштва,основна,отрцана
фраза,парламент,питање,подршка,
покушај, помоћ, понтиак, постоја-
ност,постојање,постоје,поштовати,
поштујудонекле,потребно,повеља,
повељаслоб.,праваствар,правнадр-
жава, правник, право човека, право
на живот, право закон, правосуђе,
празно,припадност,природа,проме-
на, проучавање, прво, пуста жеља,
разналупетања,разум,разумевање,
речи, ред, Рим, рушење, сан, се не
поштују, семинар, сигурност, сиро-
маштво, скуп, слон, смех, смешно,
смор, социјализам, Соња Бисерко,
списак, спор, срање, Срби, срећа,
стоп,студент,студенти,сва,све,сви
имамо, свила, свиња, сво, својина,
тата, теорија, тешко, тетак и тетка,
тражење,учити,угрожена,UNHCR,
унија, управа за водовод, ускраће-
на, увек треба мислити, узорност,
важност,вечитапотрага,велика,ве-
штачко, за живот, заблуда, законом
утврђена, замајавања, занемарена,
завера,злоупотреба,жеља,жена,же-
не,женскипокрет,животињскапра-
ва,жртва1;
800(223,540,90)+305+81+223

љут
бесан 142; паприка 88; рис 26; бес,
црвен 25; човек 16; лук 15; незадо-
вољан 14; намрштен, свађа 13; рен

људска права љут
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12; кечап 9; гневан 8; изнервиран,
мрзовољан, нервозан, срдит 7; би-
бер,црвено,мргуд,отац,папричица
6;каорис,нервоза,весео,зао5;ај-
вар, безобразан, горак, намргођен,
незадовољство, сенф, сладак, зачин
4;каопаприка,крут,мама,напет,не-
срећан,опасан,пасуљ,пргав,профе-
сор, срећан, тата 3; агресиван, бик,
чили, дрзак,фефероне, груб, израз,
к’о паприка, колерик, лош, љутит,
мрк, мрштење, обрве, патуљак, по-
вређен, разјарен, разлог, разочаран,
сос, страх, страшан,Шешељ, увек,
вика 2; -а паприка, агресија, алева,
алевапаприка,антипатичан,баксуз,
бесан црвен, без посла, без разло-
га, бежи, биберцреп, бол, цео дан,
црвенулицу,црвенило,чикаТома,
чобанин,чупав,ћале,ћуд,ћути,дре-
ка, друг, емотиван, енглески, газда,
геније,глупост,горко,грешка,гррр-
рр,храна,хрт,илеп,итреба,играч,
импулсивност, из разлога, ја, језа,
каоја,кисео,киван,к’орис,краста-
вац,кратко,кривица,лаж,лице,ло-
ше,лошерасположен,љут,љутица,
љутина,љутко,мад,мајка,Мексико,
министар,миран,мојдруг,мргодан,
мрзак, мржња, нахушкан, намћор,
напрасан, нарогушен, натмурен, не
дирај ме, нема потребе, немоћ, не-
потребно,неправда,непријатељ,не-
приступачан, нерасположен, нестр-
пљив, незадовољен, незадовољсто,
није,никуд,нисам,нос,очи,одвра-
тан, огорчен, окрутан, опак, оправ-
дано, опроштај, особина, оштар,
пакостан, папричице, парадајз, пас,
песница,пикантан,пинџур,плач,по-
глед, поправљив, поражен, порица-
ње,повређеност,правда,прек,прко-
сан,проблем,проблеми,професори,
Рамбо,разбарушен,раздражен,разја-

реност,реакција,реч,ружан,сапра-
вом,сада,сир,сирће,слаб,смркну-
тост,срџба,старац,Шербула,ташта,
тестови,трестисе,туча,туга,тужан,
урнебес салата, увек ја, узнемирен,
Веско, вруће, вук, задовољан, заја-
пурен,зашто,због,збогчега,здрав,
здравобесан,зуби,живци,жут1;
800(223,540,90)+220+51+150

мали
велики138;ситан51;човек46;прст
44;мрав36;миш22;дечак19;дете,
низак, пас, сићушан 13; принц 11;
брат, мозак, патуљак 8; беба, деч-
ко,сладак6;пенис,свет5;људи4;
кепец, небитан, невидљив, оглас,
огласи, отров, простор, Радојица 3;
ауто, број, део, град, леп, малецки,
малени, мали, медвед, нејак, немо-
ћан, оток,Перица, сендвич, слатко,
срећан,стан,тачка,удео,велик,зе-
ка,зрно2;Африка,ализајебан,ан-
ђео, аутомобил, авион, бата, бибер,
бицикл,билокојемладунче,битан,
бочица,црв,црвено,чачкалица,чи-
ка,чути,ћук,данасјеуторак,деца,
дечкић,дешавасе,диктатор,динами-
тан, доходак, дом, допринос, duck,
душа,Џеј,ђак,Ђинђић,Ђорђе,гра-
шак,храбар,Игор,изданак,износ,ја-
сан,каменица,као,кењатор,клинац,
комшија, коњ, Косановићев, кост,
крај, кратки, крем, кромпир, кућа,
курац, квар,Лилипут, лист, листић,
љубимац,мачкица,мак,меца,меда,
мехур,мило,минијатуран,мој,Мо-
криЛуг,момак,мрва,мрвица,Мујо,
најмањи,народ,немоћ,непотребан,
неприметан,неспоразум,нештосит-
но,неважан,невелики,незанимљив,
незрелост, незрео, нежан, никакав,
ниски, нокат, нож, одмор, огроман,

љут мали
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омали, опасан, орах, пацов, палац,
папир, парче, песма, Петар Пан,
petitbeurre,пиједестал,појам,полни
орган,пољубац,порашће,посед,по-
стер,предмет,приход,прилика,при-
нос,проблем,прост,прозор,пуж,ра-
стом,рат,ружан,сат,сићушни,сиг-
нал, симпатичан, син, ситна душа,
ситно, скривеност, слаб, слаткиш,
смалл,Срби,Србија,сто,ствар,ша-
па, Штрумпф, шума, таленат, тех-
ничар, тв, ум, умањеност, умиљат,
увек, велика, велики ауто, велико,
венац,весео,воз,вук,застој,згодан,
Зорићев,зрномака,жаргон1;
800(223,540,90)+205+103+154

мало
много128;пуно81;недовољно34;
дете 29; велико 24; пара 16; ситно,
времена 15; више 14; пиле, време
13;новац12;срећа,среће11;недо-
статак 10; ништа, сутра, воде, зрно
9;помало7;немаштина,паре,само
6;храна,љубави,мање,село5;до-
вољно, јаје, количина, људи, мрав,
мрвица, помало, превише, шећер,
вода4;доста,хлеб,кап,нечега,не-
мати,оскудица,оскудно,скромност,
слабо, слатко 3; беба, црно, имати,
још,куче,маче,мини,млеко,неко-
лико,нимало,одело,памети,парче,
песак, пиће, премало, сиромаштво,
ситница, соли, шећера, туга, увек,
воће,вредно2;алидовољно,бедно,
безвезе,боље,бува,црња,чело,чо-
колада, деце, дезерт, дијета, добар,
доброта,достојанство,драго,дроге,
дугме, егоизам, гомилица, гориво,
хлеба,храброст,хрчак,хвалити,има-
ње,имало,иоле,искреност,истине,
избећи,јаче,јадно,јагње,једностав-
но,једва,језерце,јошмање,кафе,ка-

шичица, кише, кликер, кола, колач,
куца, курца, лепо, лоптица, љубав,
мак,малецко,малена,малкице,ма-
ло, мало времена, место, минијату-
ран, минијатурно, миш, младунче,
млека,млекаукафи,мммм,морген,
мозак, мрвице, мрвицу, не много,
нечег, недостајање, недовољност,
недозвољено,неиспуњено,некасит-
ница, нерасположење, нескромно,
несрећник,нешто,неуспех,невино,
незадовољство, нежно, нежности,
није много, никад доста, николико,
ниско,низак,новаца,новца,ограни-
чено,око,оскудевати,паче,пас,па-
туљак,пикавац,подршке,прах,пра-
зно,простора,прст,радост,радости,
речи, сажаљење, себичност, секун-
дица, сића, сипати, ситан, ситнице,
скоро, скупо, сладолед, слаткиша,
смисао,снега,со,сок,старо,стопа-
ло, створење, сунца, свега,шачица,
шака,штене,тек,тешко,тешкоћа,ти-
шине,туки,тужно,уља,успеха,увек
мало,увекостане,узречица,веома,
вина,врабац,зеленило,злато,знати,
жешће,живост1;
800(164,442,44)+217+29+146

мама
љубав 169; тата 143; моја 46; не-
жност26;мајка,родитељ22;топли-
на14;срећа11;кућа10;дете,добро-
та,сигурност,жена,живот8;породи-
ца7;мојамама,подршка,пријатељ,
светиња6;добра,мама,све,топлота
5; детињство, добро, драга, кева,
најбоља, топло4;брига, дом,лепо,
млеко,осмех,пажња,помоћ,рођење
3;беба,благо,бол,дивљење,дивно,
драга особа, храна, и тата, једина,
кухиња,милост,Мира,нада,најлеп-
шареч,нежно,ослонац,отац,сиса,

мали мама
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стабилност,сунце,светица,тепање,
волети2;баба,бебе,безбедност,без-
брижност,Биба,биће,блискост,бли-
закрођак,близина,Бог,болница,бо-
жанство,брижна,брижно,брижност,
букет,буквар,царица,црвено,честа
реч,дар,дебело,дебљина,деца,де-
ва,дивна,домаћин,досада,досадна,
драго биће, другарица, глас, глава,
гнездо,говор,храброст,идеал,идол,
искреност, ја, један од родитеља,
јело, кћерка, која ме родила, коса,
коврџава коса, крв, кување, лепота,
љубавпремамајци,мајкадетета,ми-
ла особа, мир,Мирјана, мистерија,
моје, мржња, нај нај нај, најближа,
најближаособа,најближирод,најбо-
љанасвету,најдражаособа,најдра-
жажена, најлепшажена, најлепше,
најлепшисан,најмилијаособа,нај-
важније,наранџасто,наручје,нару-
квица,наша,небо,неизмернолепо,
неко драг, нешто као анђео, нешто
нежно,нежна,основа,пасуљ,пати-
ка,пева,плаво,почетакживота,по-
некадослонац,порођај,посао,пове-
рење, пожртвовање, пријатељство,
пријатност, проблем, прва љубав,
прва реч, рад, Рада, родитељи, ру-
чак,сама,самомоја,сан,саветник,
сестра, смиреност, смрт,спокој, ср-
це, срећа-радост, стоматолог, свој,
шта то би, тетка, твоја, умиљатост,
уморна, утеха, вечнаљубав, велика
љубав,Весна,воли,волим,волимје,
вољенобиће,загрљај,закон,зашти-
та,здраво,звезда,жртва1;
800(173,484,136)+190+22+130

мамина
маза335;љубав34;ћерка32;кухи-
ња29;хаљина,ташна22;сукња17;
торба15;рука14;деца13;нежност,

сестра,татина11;блуза,девојчица,
мезимица9;мама7;коса,кућа,пе-
сма,пријатељица,супа5;душа,ма-
рама,моја,реч,срећа4;брига,добро-
та,храна,кћи,мајица,принцеза,рол-
ка,соба,шминка3;ћеркица,дете,и
татина,јакна,кћер,кћерка,кошуља,
одећа, огрлица, осмех, парфем, па-
жња,пита,сарма,савет,сиса,тетка
2;беба,бес,бринути,цена,чоколада,
ћера,дедина,досада,драга,другари-
ца,џемпер,хаљине,Ивана,Јасна,је-
ла,кецеља,колевка,кожа,крв,кући,
ланчић, лепеза, лепота, лепотица,
лопатица,лутка,луткица,љубимац,
љубимица, маца, мачка, мајчински,
мајка, мала, мантил, машна, матер-
ња,мати,мази,мирис,мојамама,мо-
јемаме,најдража,највећаљубав,не
постоји,нежна,нежно,њено,одлу-
ка,папуча,пиџама,плата,подршка,
постељина, повраћка, приврженост,
пуњена паприка, размажена, разма-
женост,рођење,руке,сада,секс,си-
гурност,син,слика,спаваћица,стри-
на,строгост,суза,тачна,тата,топла,
топла реч, топлина, топлота, торта,
тужнеочи1;
800(165,414,181)+131+16+78

мед
пчела277;слатко181;млеко40;ме-
двед32;кашика28;пчеле21;сладак
19;жуто15;меда9;тегла,здравље8;
чај,имлеко,ораси7;лепљиво,сласт
6;кошница,жут4;џем,јутро,оса,се-
кира,слаткоћа3;алергија,храна,лек,
ливада, орах,песма, саће, сед, слат-
киш,шећер2;„Либар“,балзам,боја
јесени,болугрлу,болест,чемер,чим,
чоколада,деда,доброчинство,дома-
ћи,дрво,електрон,густина,хлеб, је
сладак, јед, јело, јод, Јоги медвед,

мама мед
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калорије,канта,кашикаимед,која,
колачи, креотин, крзно, лед, лепа
боја,лепљив,лепоиздраво,љубав,
Маја,менза,милина,ммм...слатко!,
Мухамед, мука, нешто слатко, њам
њам, одвратност, пчелица, пекмез,
пиво, позоришни клуб, преливање,
природан, путер, рад, сајам меда,
савршенство, село, сенф,слад, сла-
долед, сладостраственост, слаткост,
сочно, стално, Станић, шлаг, тата,
тихо,топло,трут,усне,вед,вино,во-
да,восак,вреднојејела,здрав,здрав
живот,здравахрана,здраваисхрана,
здраво,Златибор,житко1;
800(221,406,56)+111+8+78

медији
тв 154; телевизија 100; новине 45;
лаж40;телевизор37;радио22;Пинк
21; вести 19; манипулација 17; ма-
совни10; јавност,новинари9;Б92,
информација,информације,лажи8;
комуникација, новинар, рекламе 7;
пропаганда,РТС6;информисаност
5; естрада, утицај 4;филм,музика,
новинарство, трач, заглупљивање
3; БК, дневник, електронски, глу-
пост, гужва, информисање, камере,
кампања, комуникације, контрола,
лажови, масовна комуникација, ма-
совне комуникације, новост, обаве-
штавање,обавештење,популарност,
посао, пренос, превара, програм,
рат,смор,свет,трачеви,ужас2;3К,
антена, ауто, ББшоу, Блиц, болест,
борба,брзина,цензура,CNN,час,чу-
до,данашњица,дидактика,дискуси-
ја,дизајн,досадни,досадно, екран,
филмови,Формула 1, фудбал, глас,
гледаност, глобализам, глумац, глу-
пости, града, хало, хаос, Хичкок,
хладно, информатори, интернет,

испирање мозга, Јевреји, камера,
катастрофа, компанија, компјутер,
комплексност,контролори,корумпи-
раност, кретенизам, квиз, лагарија,
лажан,лажу,Легија,лешинари,лич-
ност,лошутицај,лоши,мада,магла,
манипулисање,маса,мас-медији,ма-
совно, масовност, МЦ, мед, медиј,
мега,млеко,модернакомуникација,
модерни, мука, мутни, наметнути,
напаст,не,непоштовање,непотреб-
но, независни, облакодер, обмана,
окрутност, панда, Пинк телевизија,
плата,политички,политика,посред-
ници, познате личности, преноше-
ње, препирка, прича, прикривање,
приватни, публика, пуно, рачунар,
радио и тв, радозналост, раст, раз-
глас,реклама,робија,ручак,ружича-
сто,садашњост,Сантос,сателит,са-
знање, серија, сигнали, скупштина,
славан,слобода,смањитиих,смара-
ју, спона, спонзор, споразумевање,
средства, средство информисања,
страни, Светлана Безданов,шарене
лажи,шарено,тенденциозност,тра-
ка, трчање, тренд, тровање, ту, тв
Пинк,твпрограми,угљенокоп,ума-
рају,успех,варка,вест,видео,власт,
водитељ,време,забава,заблуде,за-
брана, закон, занимљиво, занимљи-
вост, заслепљивачи, завист, збрка,
зло,жена,жуташтампа1;
800(164,442,44)+205+22+150

међународни
односи79; суд59; споразум33; сао-
браћај32;конгрес,сајам25;аеродром
20;лет,светски19;однос17;пут14;
савез13;избори12;воз11;интерна-
ционални10;договор,скуп9;авион,
фонд, страни 8; језик, путеви, тран-
спорт 7; рат, разговор, разговори,

мед међународни
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савет 6; државни, граница,Хаг, ко-
митет, летови 5; политика, самит,
свет, уговор, веза, везе 4; границе,
инострани,конфликт,покрет,позив,
преговори,превоз,путовање,сабор,
сарадња,судија,сусрет,свачији,три-
бунал 3; бизнис, договори, Европа,
иностранство,институт,интерес,из-
међу, комуникација, конгреси,људ-
ски, међународни, митинг, ММФ,
монетарни фонд, наш, општи, по-
слови,признати,састанак,семинар,
скандал,смер,спор,споразуми,суд
уХагу,сукоб,турнир2;аеро,амба-
сада, аутобус, авио саобраћај, авио
транспорт,биро,ЦрнаГора,Црвени
крст,члан,човек,далеки,дан,дија-
спора, добро, дописник, дружење,
државе,ЕУ, европски,ФПН, глупи,
гора,ГоранСвилановић,градродни,
градски, инцидент, интергалактич-
ки,интернационалан,исток,издаја,
између2земље,измеђудржава,ЈАТ,
компромис, конференција, конзули,
коњ,лаж,људскатворевина,мане,
Мађарска,мапа,међудржавни,наци-
ја,нације,национално,напоље,на-
предак,народ,народи,народни,не-
локални,неслога,неуспех,обичаји,
облици,обрачун,обрачуни,одвели-
когзначаја,одсек,опити,опширни,
орден, орган, органи, отпор, пакт,
парламент, пасош, покретан, пола-
сци,посматрачи,празник,пријатељ-
ство,притисак,признање,признато,
промашај,пунољуди,ранг,разлика,
разнинароди,разнолик,разум,сабра-
ћај,сајамкњига,санкције,савест,са-
ветодбране,савезни,СФОР,симпо-
зијум,синдикат,систем,скупштина,
Слобацар,слобода,слободан,спој,
спорт, српски, стандард, странци,
страно, ствари, сваки, свеопшти,
свестрани,светско,шта,такмичење,

телефон,терористи,тероризам,толе-
ранција, удар, удружење, углађено,
уговори, унутрашњи, успех, Устав,
ван граница, важно, више земаља,
вишенародни, за воз, заједништво,
закон,збор,земље,зло,Живковић1;
800(221,406,56)+212+47+133

мелодија
музика272;песма85;звук48;теле-
фон22;нота21;ноте16;клавир15;
мобилни13;хармонија12;ритам11;
тон10;музичко9; арија 8;Моцарт
7;Булован,лепа,уживање6;игра5;
Бах, гитара, хармоника, лепо, опу-
штање, пријатност, радио, виолина
4;лагана,мобилнителефон,зателе-
фон,забава3;Бетовен,глас,хор,кла-
сика,композиција,лепота,љубав,на
телефону,Нокиа, певање, пријатно,
рима,симфонија,срца,Шопен,такт,
тиха,весело,замобилни2;Астрал,
баладе, Балашевић, бик, Болеро,
Боже правде, брза, ЦД, чоколада,
дискмен, досада, емоција, филхар-
монија, филм, фина музика, фрула,
hardcore, хармонична, heavy metal,
химна,ХристеБоже,играти,инспи-
рација,Јадран,Јанко, јемузика,ка-
убој, композитор, лалалалалалала,
лек,лелујаво,лепи,махадева,меко,
Меланија,мелодија,мелодика,мело-
драма, мелос, металика, мир, моја,
мојепесме,мозак,музичка,музичка
култура,музичкашкола,музичкиин-
струмент,музикаћ,Мywаy,народна
музика,народњаци,наша,нотниси-
стем,Ојсвијетламајскагоро,оклаги-
ја,опушта,опуштен,осећај,певљи-
ва,плач,позната,пробијауши,про-
фесор,пролећа,птица,Рахмањинов,
распевана,распеваност,расположење,

међународни мелодија
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рок, Roundabout, сахрањивање, са-
мо,сан,савршенство,сепса,серена-
да,сета,Slash,слух,слушати,смире-
ност,срећа,StarWars,стих,страна,
свемир, свирка, таласи, техно, тел.,
тема, Толкин, топлина, туга, ухо,
успаванка, узвишена, виолончело,
заНокиу,заљубљеност,ЗдравкоЧо-
лић,звоно,ЖељкоЈоксимовић,жи-
вахност1;
800(221,406,56)+155+40+106

месо
храна119; јело50;крв43;животи-
ња 34; црвено 32; свиња 24; живо
23; ручак 16; свињско 12; роштиљ,
шницла, животиње 11; месара, пи-
леће9;бело, јести,пилетина,повр-
ће,протеини,свеже8;глад,крваво,
млеко, пиле, прасе, укусно, вегете-
ријанац7; кост6;маст,печено,пе-
чење5;млевено,њамњам,шницле
4;биљка,бљак,говеђе,хлеб,јагње,
јагњеће, јагњетина, нездраво, пост,
прасетина,протеин,рибље,свињети-
на,ткиво3;батак,болест,црв,ћева-
пи,ћурка,грана,калорије,касапин,
кокошка, крава, лазања, мишићи,
не, нож, покварено, потреба, риба,
салата,сировина,сирово,скупо,ску-
поћа, смрт, соја, тањир, трихинела,
трихинелоза, воће, животињско 2;
агресија,бифтеци,бифтек,бљутаво,
Брана,Цмаркет,целулит,црви,чо-
векXXIвека, дај дај, дебели, деда,
девојка,девојке,дијета,добро,добро
дође,дрва,џем,енергија,фрижидер,
фунта,гадост,гдеживим,гицетина,
гљиве,гојиво,говедина,холестерол,
хранљивост, и хлеб, и поврће, из
мензе,излог, јаднаживотиња, јадне
животиње,јаја,јуне,кеса,клопа,ко-
лачи,комад,коњ,кости,крменадла,

крменадле,крвавомесо,куче,кува-
но,кувати,квалитет,леш,лешинар,
лешинари,лошездравље,људожде-
ри,људско,маркет,масноћа,мекано,
месар, месојед, месождер, мишић,
може и помфрит, мртва животиња,
мушице,мува,најукусније,неједем,
негативно,неопходнојело,непотреб-
но,нездравахрана,НинаВ.,ниско-
висококалорично,њам,оброк,опста-
нак,овца,Панчево,пас,пећи,пенис,
пихтијасто, пилеће бело, пилићи,
пљескавице,поезија,посно,пресно,
продукт,прождрљивост,пршута,пр-
жено,ражањ,рибарница,ружно,сар-
ма,сатара,сеједе,сир,ситост,соч-
но,спас,срце,средствопреживљава-
ња,сто,стомак,суво,свиње,штаја
ту да радим,шунка, шваргла, тата,
телетина,тесто,тешко,тврдзалогај,
тврдо, убијене животиње, убиство,
убуђало, укус, ужитак, уживање,
виршла,вода,волети,волим,време,
зароштиљ,забрана,задовољство,за-
вичај,зец,Зрењанин,жилаво,жила-
вост,жиле,живот1;
800(173,484,136)+218+25+141

метро
воз 194; брзина 44; подземље 38;
станица 29; железница 22; Москва
20;превоз19;будућност13;Будим-
пешта12;Русија11;ципеле,Вук10;
гужва,тунел9;брзо,подземнажеле-
зница8;Београд,бука7;филм,обу-
ћа,пролаз,степенице,возови,Вуков
споменик6;мрак,Париз,продавни-
ца,путовање5;трамвај4;Америка,
брз, куповина, Лондон, московски,
Њујорк, подземни, саобраћај, ши-
не, вожња, земља, звук 3; 21. век,
цивилизација, далеко, идеал, ино-
странство,модерно,немамо,нешто

мелодија метро
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велико,никад,новац,подземна,под-
земно,пола,превозносредство,сан,
шопинг, транспорт2; 20. век, аеро-
дром, андерграунд, Атина, авион,
базар,Беч,београдски,Беовоз,Бгд,
биоскоп, бољипревоз, бомбардова-
ње,браво,брзпревоз,брзивоз,буч-
ност, Цеца, ципела, Чикаго, чудно,
дај Боже, даљина, до пола, добра
идеја, добра ствар, досада, дубина,
дубоко, дуге степенице, џепарење,
економичност, електрика, ескала-
тор, Европа, Француска, где, гипс,
ГолдинМајер,град,градскипревоз,
хладно, хладноћа, хучање воза, ху-
ка,хвалане,имамога,испод,испод
земље, Јапан, кафић, колач, комета,
копати,кртица,кућа,квар,лепозву-
чи,линија,људи,маестро,марка,ме-
тро, метропола, Минхен, модеран,
начин путовања, надам се да ћемо
гаимиимати,напредак,насиље,на-
учнафантастика,некористим,непо-
стоји,неради,незнам,недостижно,
недовршен, неиспуњена жеља, не-
култура, неопходност, нередовност,
невоља,обожавам,ОК,оноштоне-
мамо, пакао,Панчево, парк, песма,
плитко, подрум, подземни пролаз,
подземнивоз,поглед,покретнесте-
пенице, повезивање, практичност,
прљаво, прљавштина, продавница
обуће,пролазаквозова,пролазност,
промаја,пропао,проток,прозор,пу-
сте жеље, пут, пут у пакао, радња,
решење,роба,руски,С.Ф.,сада,са-
времен,савременост,седиште,село,
сиромаштво,сиво,сјајно,скупаин-
вестиција,смог, speed,спом.В.Ка-
раџићу,спор,страх,страшно,стрме
степенице, супер, светла, светлост,
шатор, шетња, тама, темељ, то је
добро,трговина,тубе,уРусији,уби-
ство, улаз, улица, уживање, вагони,

велико, воњ, воз подземни, возити,
возитисе,време,Вуковастаница,за-
стој, затворенпростор, зависикоји,
звиждање,звуци1;
800(173,484,136)+216+42+158

механизам
машина127;сат95;филм43;одбра-
на23;систем21;справа19;ауто16;
мотор,одбране,зупчаник14;физика
13;апарат,машине,точак11;техника
10;аутомобил,кола9;робот8;склоп
7;компјутер,машинерија,механика
6; одбрамбени, организам, процес,
зупчаници5;човек,фабрика,мозак,
организација, рад, шраф 4; брзина,
компликовано,начин,направа,Нико-
ла Којо, покретач, сата, сложеност,
зупци,живот3;апарати,биологија,
часовник,деловање,добар,држава,
функционисање,ИванаМихић,ком-
пликација,кретање,квар,људски,ме-
ханички,мењач,оружје,повезаност,
прецизност,сложен,срце,строј,тач-
ност,тело,точкићи,уређај2;акција,
апаратзаеспресо,аудиција,аутома-
тика, аутоматизација, аутоматизам,
аутомобилизам,авион,бицикла,Биг
Бен, биоскоп, бирократија, брз, це-
линакојафункционише,човеков,чу-
десно,чудно,делићи,динамичност,
дисање, досадна направа, електро-
техника,енергијаиматерија,функ-
ционалан, функционалност, функ-
ционисати, генијалност, глупфилм,
гумица,гвожђе,хемија,игрица,ин-
дустрија, интересантно, исправан,
изум,јачина,јак,Кафка,кочења,ко-
чиони, компликован, конструкција,
копија,котларница,круг,кутија,лич-
ност, лифт, лоше,машинскашкола,
машинство,машта,материјал,меха-
ничар,механизамсата,метал,МЕX,

метро механизам
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нанавијање,начинфункционисања,
начинживота, напредно, научници,
неминовност,неповратан,неправда,
незанимљиво, нови, олово, опасан,
опрема,органски,отпора,отуђеност,
отварање,памет,перпетууммобиле,
пиштољ, погон, покрет, покретач
ствари, покретност, покварен, по-
нашање, прави, превара, принцип,
принципфункционисања,проклети,
промене,првогудисаја,рада,ратни,
режим,роботика,ручни,сатова,са-
времен,савршен,сет,сила,скаламе-
рија,скупствари,славине,сложено,
социологија,спој,спона,спрега,ста-
ри, структура, ствар, стварање, су-
протност,све,свет,шипка,штампа,
технологија,тежак,тик-так,точкић,
трактор, ударац, ухваћен, умеће,
управљања, управљање, уређеност,
власт, врата, занимљив, запетљано,
заваривања,живота1;
800(223,540,90)+201+50+135

милосрђе
доброта101;црква50;милост38;по-
моћ32;просјак28;сажаљење17;си-
ротиња 16; доброчинство 15; анђео
14;хришћанство,љубав12;доброду-
шност,племенитост11;Бог10;дава-
ње,хуманост9;милостиња8;добро
7;манастир,поп,туга,вера,врлина
6; давати, добар, нежност, новац 5;
милосрдан, мир, сиромах, срце 4;
човек,крст,мама,немилосрђе,про-
сјаци, самилост, слабост, срећа 3;
беда,Библија,Црвеникрст,часнесе-
стре, човечност, дар, дарежљивост,
дати,дивно,добродело,доброчини-
тељ,добронамерност,досада,душа,
лаж,људи,мајкаТереза,мило,мио,
миран,нада,пара,поклон,помило-
вање, понижење, порција, реткост,

родитеља,Ружа, ружно, сестра, си-
ротиште, свештеник, убиство, ули-
ца, витез, захвалност 2; бабе, Бели
анђео, без везе, благослов, благост,
болест, болница, Цигани, часна се-
стра, част, даровати, дати некоме
нешто,Десанка,динар,добриљуди,
добробит,доброчинитељство,добро-
ћудност, добронамерно, добротвор,
добротворно, дом, донације, драго
суђе,дрво,дух,емоције,Европе,фи-
но, фолирање, giving and receiving,
Господ, грех, гвожђе,Хамлет,хлеб,
хришћанин, хуманитарне организа-
ције, именица, ислам, Исус Христ,
из нехата, јад, јадник, је добро, је
потребно,јој,кафа,калуђер,калуђе-
рица,књига,комшија,корпа,кретен,
ктитор, леп осећај, лепо, лицемер,
љут, мајка богородица, мало, мана,
МаријаТерезија,МилаиСрђа,Ми-
лосрднианђео,милосрдно,милоср-
ђе, милостиво, Милован, мизерија,
молитва, монах, монструм, мржња,
мучење, народно, насиље, не, неи-
стина,некад,немаштина,немати,не-
милосрдан, немоћ, Ненад, неуспех,
неверство, невиност, невоља, ника-
да, његово, опатица, опраштање,
опроштај, оруђе, осећај, осећање,
осмех, осуда, освета, пацов, пасу-
љем,пажња,плаво,побожност,по-
брђе,покајање,помагати,посуђе,по-
штење, поштовање, потцењивање,
праштање, православље, према де-
ци, прихватилиште, професор, про-
сци,просити,прошење,радост,рат,
рђа,родољубље,розе,Ружица,сама-
рићанин, сан, саучешће, сажалити
се,сажаљевање,сажаљевати,секта,
сестре,сетно,севап,сиромашан,си-
ромаштво,сирот,сисе,ситанновац,
слатко, слога, смрт, соба, социјала,
срамота, срчаност, срд, срдити се,

механизам милосрђе
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Срђан,средњивек,срп,суд,судби-
на, суђе, сунце, свеци, свестраност,
светац,светиња,свето,Шекспир,ши-
рокогрудост, шкртост, шта, ткање,
топлина, у нама, уделити, уделити
некомнешто,ух,умиљатост,умире,
утопија,важно,величина,велико,ве-
ликодушност,волети,зао,зекат,жа-
лост,жаљење,живот1;
800(164,442,44)+261+51+185

Милошевић
Хаг160;Слободан140;председник
29;Слоба26;презиме25;суђење23;
пропаст,суд13;бившипредседник,
прошлост9;Саво7;лопов,Слобо6;
диктатор,рат,затвор5;Марко,СПС,
ужас4;бивши,цар,човек,Дуња,Ју-
гославија,Милош,ништа,политика,
Слађана, зло 3; будала, Цоби, екс-
председник,еx,гад,Геда,јадан,јад-
ничак,јадник,коса,кретен,лик,лош
човек, мржња, несрећа, политичар,
слобода, смешно, свашта, тиранин,
туга,владар,власт,залисци,злоба2;
10годинаживота,13година,20.ав-
густ,апсурд,аут,аутичност,аутори-
тет,Б92телевизија,бајпас,беда,без
коментара, било, бити слеп и глуп,
болест,борба,брука,црнарупа,црве-
но,чело,чикаБоба,ћелав,ћелавост,
ћелија,дебил,дечко,дедица,демон-
страције, Дени, деспот, детињство,
диктатура,досада,држава,Ђинђић,
екс,фаца,фарса,фудбал,фудбалер,
фуј,гадан,гађење,геније,Гиле,глуп
човек, глуперда, глупост, говно, гу-
битник,ха-ха,херој,Хитлер,иМи-
ра, Индексово позориште, интели-
генција, историја, Ивана, издајник,
јад, јадибеда, Јелена, јој,коњ,Ко-
сово и БиХ, кривица, лаж, легенда,
личност,лошполитичар,лошевреме,

лудак,људина,мајмун,Марија,Ми-
лан, Миленија, Милошевић, Мира,
миш,Мишко,моћ,мрак,мрзим га,
мрзимполитику,мученик,мува,НА-
ТО, не, нечовек, неинтересантан,
некада,нема,немаструјенемаводе
онашСлобоштонамоде,неморал-
ност, незанимљиво, није крив, ни-
кадвише,нико,нocomment,Обре-
новић,обућар,олош,оптужен,ово
тинијетребало,паћеник,Партизан,
патња, прасе, председник бивши,
превара, преварант, проблем, про-
менљива, протест, психопата, пут,
ратни злочинац, сарадници, Сава,
сед,седакоса,сељак,симболстра-
ха, сироти, Слобица, смешне уши,
смрт, соба, Срби, Србија, српско,
Стаљин,стар,свиња,тад,терор,ти-
ранија, Тито, тоталитарни режим,
траума,Туђман, тужно, тв, уХагу,
убица, убити, влада, вођа, забора-
вљено,затвореник,здравабоја,зло-
чин,злочинац,Зоран1;
800(223,540,90)+208+73+154

МилошОбилић
јунак 148; Косово 82; историја 37;
Мурат20;храброст18;херој,Срби-
ја,устанак15;коњ13;Косовскибој
12;мит9;бој,БојнаКосову,Турци,
владар8;Србин7;битка,кнез,нож,
вођа6;јунаштво,народнапесма,пе-
сма,ЖаркоЛаушевић5;глава,исто-
ријскилик,мач,прошлост4;бркови,
ФК, ФК Обилић, хајдук, Кобилић,
краљ, лик, рат, Шарац, војсковођа
3; 1389, Аркан, борац, цар, Цеца,
част,фаца,издаја,јуначина,кобила,
Косовска битка, кум, легенда, Ми-
лошКобилић,победа,пораз,сабља,
смрт,српство,султанМурат,Вук2;&
Мурат co., 1. српски устанак, 1387,

милосрђе Милош Обилић
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1813.,2.српскиустанак,50динара,
9 Југовића, Београд, борба, брука,
бунтовник, цар Лазар, царски рез,
циклус,човек,давно,деда,диктату-
ра, директор, дисциплина, добар,
држава, фестивал, фрајер, фуркуст,
генерал, главни, грб, херој и изда-
јица, херојство, храбар, II српски
устанак, име, историја личности,
историјскаличност,измишљен, јак,
јао,јунаци,јуначкепесме,каохерој,
Карађорђе, карте, књижевно, ко?,
копље, Косово и Метохија, Косово
Србија,Косово!,крај,крв,кућа,ле-
геда,лицемер,личност,лик...,лион,
лопов,луд,лукавство,М.О.,меше-
тар, Михајло Обилић друга влада,
Милош Обилић, мудрост, највећи,
народ,народнихерој,неко,непосто-
јаност, нереално, нинџа корњаче,
ништа,Обреновац,одбрана,ослобо-
дилац,погинуо,поље,помозиБоже,
понос,пожртвованост,пропаст,про-
за,првак,псић,сеча,слава,славаСр-
ба, слика, слобода, снага, Србенда,
српски јунак, српскивладар, стена,
страх, сукоб, султан, сумњичавост,
суперлик,штит,татица,тенкре,те-
рени,точак,Турчин,убиство,улица,
упорност, вечност, великан, велики
јунак,власт,војска,жртва1;
800(235,199,417)+174+130+115

мислити
размишљати111;знати36;мозак26;
постојати22;мозгати13;глава,учи-
ти12;памет11;о томе,радити10;
бити9;главом8;говорити,онечему
7; маштати, о свему, паметан, увек
6;мисао,немислити,размишљање,
својомглавом,ум,волети,желети5;
ћутати,филозоф,филозофија,кори-
стити мозак, разум, учење, задатак

4; цвеће, добро, идеја, мучити се,
мудровати, нешто, паметно, паме-
товати, памтити, пазити, понекад,
проблем, разумети, сањати, седети,
стварати, тешко, живети 3; анали-
зирати, боље, човек, дуго, думати,
главобоља,испит,казати,књига,лу-
патиглаву,љубав,машта,нанекога,
научник,неразмишљати,о,одмара-
ти, осећати, постојан, позитивно,
правилно,причати,прст,пуно,рад,
размишљам,реткост,смишљати,Со-
крат,спавати,тест,тишина,трудити
се,укључитимозак,вијуге,замара-
ти се, замишљати, замишљен, зна-
ње2;активност,амбиција,Бане,без
краја,библиотека,битичовек,бити
сам, бити слободан, болети, брати
цвеће, брзо, будала, ценити, црно,
црв, црвено, цвеће брати, чежња,
чиме,чинити,читати,чути,да,дела-
ти,дете,донекле,друг,думам,двоу-
мљење, енглески, факултет, Фројд,
функционисати,гени,главомодзид,
гледати,губитивреме,хтети,изна-
ти,илисрати,имати,интересовање,
искрено,исправан,исправно,изоло-
ватисе,извор,Ј.Карлеуша,јетешко,
кисеоник,књиге,концентрисан,кон-
тати, контролни, користити, кори-
стити знање, Косановић Н., крити,
култура,купатисе,логично,лупати
главом,лутати,математика,Милош,
мислилац, мислите о томе, мисли-
ти,моћи,момак,мозгатимозак,мо-
згом, мућнути главом, на храну, на
љубав,нанеког,нанешто,нањега,
на све, надати се, напамет, напред,
напрезати се, нарочито, наставник,
небо,неопходност,ништа,нонстоп,
обудућности,олепом,ољубави,о
некоме,оњему,осеби,отеби,ожи-
воту,обрве,очи,одговор,одлутати,
одмор, опрез, опрезно, опрезност,

Милош Обилић мислити
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оптерећење,осећање,открити,озон,
пасмислити,патити,питање,план,
планирати, похвално, постојање,
правитиновац,предрасуде,преливе-
не боје, приближавати се, продухо-
вљен,прстначелу,путовати,расад,
разговор, размислити, развијати се,
речи,рећи,решавати,решаватипро-
блем,реткасрпскаособина,ријеши-
ти,ружно,сањарити,сећатисе,сиве
ћелије, сматрати, смислити, снаћи
се, споменик Николе Тесле, срати,
стално,сталожен,стањеума,Стара
Грчка,стати,статуа,став,страдати,
студент, стваралаштво, сувишно,
сваки дан, свакодневно, све, свест,
својом главом и брзо, шах, школа,
шта,штовише,тачно,тасови,тежак
посао,тежитизнању,тежитизнати,
тхинк,тотребазнати,трагати,тра-
жити,тражитирешење,удубитисе,
укључити, умети, умирати, умор,
умовати, унапред, уплести се, упо-
требити мозак, узалудно, узвише-
ност,уживање,ведро,веровати,ви-
шафункција,водитирачуна,врлина,
засутра,забринутост,заљубљеност,
замарати,замислити,замишљеност,
здрав, зевати, зло, значи постојати,
ЗорићМ.1;
800(223,540,90)+289+87+200

мит
легенда131;Грчка101;прича69;Си-
зиф47;историја45;бајка33;оСизи-
фу22;прошлост16;лаж10;књига,ре-
лигија9;филозофија,грчки7;оЕди-
пу6;еп,новац,старо5;Едип,Гилга-
меш,Херкулес,књижевност,Зевс4;
антика,аждаја,Бог,Грци,корупција,
Косово,минотаур,мистерија,неисти-
на, приче, професори, стара Грчка,
старина 3; Ахил, архетип, богиња,

филм,Херкул,Илијада,историјски,
КраљевићМарко,легенде,магла,ми-
тологија,нестварно,Орфеј,Орфеји
Еуридика,политичар,прачовек,пре-
дање, спев, средњи век, веровање,
вила, занимљивост, змај 2; адвокат,
Ахилеј, ала, анђео, античка, антич-
ка Грчка, антологија, Аристотел,
Атина,авлија,бајке,басна,Библија,
бик,битно,богови,челик,чудо,да-
нашњевреме,данашњица,давнина,
давно, деда, Дедал, Дедал и Икар,
дело, древност, Градашчевић, грч-
ки митови, херој, химна, хипотеза,
Хусеин, и легенда, идеал, идеали,
идеја,игра,Икар,имагинација,инте-
ресантнаприча,ирационално,исти-
на, историчар, измишљена прича,
јеванђеље,јунак,камен,карта,кауч,
Кербер,космогонија,лавсакрилима
иглавоморла,легеда,легендарност,
лекари,лепо,лептир,МаркоКраље-
вић,машта,маштање,материја,Ми-
лош,МилошОбилић,мисао,Мита,
надчовек,нереалност,нестваран, о,
оЕзопу,ољубави,оМилошевићу,о
прогресу,обичај,одвратност,оклоп,
око, опруга, остварење, озбиљност,
Озирис, паре, павлија-филозофија,
пећина,Перикле,подмитљивост,по-
литика, полуистина, поучна прича,
праискон, препричавање, причање,
причице,примати,примитивнодру-
штво,пропаганда,РадованКараџић,
Римљани, Ромео и Јулија, Ромул и
Рем, сага, састанак, савршенство,
сећање, сфинга, сличица, сликање,
слово, споменик, Србија, сређива-
њествари,српски,старивек,страх,
стварност,суд,шареналажа,школа,
тим,топлина,туга,урбано,вечност,
величина, велика Албанија, велика
Србија,вера,воз,загонетно,занима-
ција,здравственирадници1;
800(235,199,417)+191+35+133

мислити мит
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мито
корупција 198; новац 174; паре 62;
превара25;подмићивање20;полици-
ја16;политика12;подвала,школа,
власт9;бекријо8;доктор,држава,
судија7;поткупљивање6;крађа,за-
јам5;издаја,лоше,мафија,Србија,
зарада4;криминал,легенда,људи,
професор, професори, здравство,
зелено3;болница,директор,факул-
тет, име, корист, криминалац, лаж,
не примамо, неморал, непоштење,
неправда, одело, плаћање, прљаво,
продаја, свуда, Тито, уцена, завера
2; 11.београдска, аутошкола, Азра,
бекрија, безакоње, безобразлук,
билборд,биоБане,бирократија,би-
знис,благајна,богати,болест,црно,
Цветан,чест,чији,чин,данепосто-
ји, данас, деведесете, Димитрије,
ДОС, Ђинђић, гит, глупо, глупост,
хаос, интерес, исквареност, испит,
испланираност,Италија,јагње,јаре,
језик,Југославија,кеш,коњ,корум-
пираност, корупцију, Коштуница,
кретен,кршењезакона,кућа,ланац,
лажљивац, лицемери, лопов, лош,
лова, љигавост, људи на положају,
милицајац,Милошевић,мираз,мо-
ра, морање, награда, налепнице,
наставника, назад, непримамоми-
то,нелегално,неморално,неморал-
ност,непослушност,нештопрљаво,
неуспех, nice, новчаник, Нушић,
образ, општина, отпор, пандури,
пареновац,Пинк,пиво,плати,пле-
ме,подмићивње,подмитити,подму-
клост, похлепа, поклон, покварено,
поквареност, полицајац, полтрон,
понос, посао, поштење, потплата,
право,правосуђе,председник,про-
шла власт, распрострањено, рекет,
ружан, сито, Слободан М., слово,

сналажљивост, спајалица, Спасоје
Крунић, сплеткарење, странка, суд,
супер,шалтер,шеф,шипак,тосмо
ми,торба,учесталост,учитељ,уни-
верзитет, услуга, Виша пословна,
владаСрбије,затвор,златник,злат-
но,зло,зној,жито1;
800(223,540,90)+177+13+129

младост
лудост 189; лепота 97; старост 85;
живот50;срећа33;радост31;деца,
љубав13;пролазност10;провод9;
цвет, детињство, уживање 8; девој-
ка,слобода7;снага6;изласци,лепо,
вечност,забава,здравље5;цвеће,го-
дине,кратка,школа4;безбрижност,
дете, енергија, ја, најлепше, осмех,
пролеће,зезање,живахност3;диво-
та,дом,елан,фудбал,Лучани,луда,
лудо, млад, опуштено, полет, сад,
страва,вечита,весеље,живост,жур-
ка 2; адолесценција, авантура, Бач-
ки Јарак, беба, бедна, бело, благо,
благост,брзживот,брзопрође,брзо
пролазно,cool,црвено,чежња,дан,
димњак,дискотека,дивна,доба,до-
мовина, драгоценост, дражестан,
друштво,дружење,Гоша,храброст,
иљубав, игра, искуство, изласци у
град, јадост, је лепа, једна, једрост,
коса, кратко, лепа, лепота живота,
лептир, лице, лопта, лудило, лудо-
вање, Лукићево, љупкост, младица,
младић,младо доба,младост,Мла-
дост Загреб, моја и твоја, мудрост,
нада за бољи живот, најлепша, на-
ша,назаборавна,нештолепо,нешто
најлепше,незасит,нежност,ограни-
чена,омладина,опуштање,потенци-
јал,пожуда,предност,прелепо,при-
рода, пролази, пролазна, промашај,
прошлост,проживи,прса,пубертет,

мито младост
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река,розе,ружа,садиникад,савр-
шенство,секс,сета,смелост,снови,
СОС,спор,спорт,страст,сунце,свад-
ба, све, светло, свеже,шаренебоје,
трајност,требадоживетипунимплу-
ћима, туга, успон, уживати, ватре-
ност, ведрина, весела, Веселе 70-е,
весело,веселост,време,забављање,
занос,здрављеилепота,зелено,Зе-
мун,зрелост,зверка,живљење,жи-
во,журке1;
800(221,406,56)+166+10+116

млеко
бело 246; крава 111; сир 25; јогурт
23; кафа 22; беба 16; хлеб 12; хра-
на,мед10;калцијум,здравље9;до-
ручак, мачка 8; дете, какао, мајка,
шоља,течност7;белина6;црно,чо-
коладно, кајмак, кравица, напитак,
пиће,вруће5;чај,хладно,јутро,то-
пло,здраво,живот4;белакафа,чоко-
лада,кекс,кравље,Несквик,плазма,
слатко,тетрапак,вода,волим3;алп-
ско,белатечност,бео,бијело,бљак,
чоколадномлеко, детињство, дојка,
фуј,икекс,ИМЛЕК, јаја,маца,ма-
ма,Милка,Nescafe,Нескафа,павла-
ка, питко, сиса, шерпа, шлаг, вече,
витамини2;АД,бебе,беланчевине,
бело чисто, Бенко, бљутаво, чаша,
чистина, чисто, човек, доброта, du
lait,дуготрајно,Ђура,еспресо,фла-
ша, фрижидер, глатко, Гоца, гриз,
грозно, и мед, индустрија, ја, јело,
качкаваљ,кантица,капућино,кисели-
на,кисело,колачи,кост,кости,коза,
краваБорка,кравино,крв,лепо,лон-
че,масно,меко,Милкачоколада,ми-
рис,млеч,млечнипроизвод,млеко,
млекоикафа,Млекопродукт,млико,
мој, мом, мука, мусли, намирница,
не пијем, немасно, неопходно, Нес

кафа,Nesquik,њамњам,обожавам,
одгој,освежење,пастеризовано,пи-
ћа,питкинапитак,понекад,потреп-
штина,прах,природа,птица,редов-
ност,сакафом,сан,село,сигурност,
сируп, сласт, смирујуће, смуђ, сна-
га,сок,спавање,средствозаживот,
стомак, супер, супер добро,шећер,
шољу,течно,теле,торта,трава,уте-
трапаку,укус,укусно,закафу,здрав
живот,здравахрана,зуби,жена1;
800(223,540,90)+167+12+101

много
пуно136;мало124;пара39;година,
новац 22; превише 21; љубави 19;
среће18;гомила17;људи16;више
14;богатство,љубав,новца12;доста
10;срећа9;паре8;жеља7;сувише,
тога 6; изобиље, обавеза 5; храна,
посла,радост,велико4;богат,брдо,
брига,деца,довољно,имати,количи-
на,нечега,обиље,проблем,пробле-
ма, свега, времена, здравље 3; бол,
хране, још, килограма, лепо, маса,
много, невоља, неиздрживо, никад,
овде,претеривање,пријатеља,ради-
ти,ствари,све,штошта,труда,успе-
ха,уживање,волети,време,задовољ-
ство,знања,желети2;алавост,бело,
бесконачно, боље, бомбона, бомбо-
не,бројно,чега,чоколада,дан,деце,
дивно, добар, добро, досадно, дуг,
дуго,џип, године, гомилазлатника,
гомиле,горе,хрпа,хтети,ијошви-
ше,игара,имадасеучи,имућност,
искуства, испунити, јагода, јести,
каиш,камара,кич,књига,књиге,ко-
ко,Конго,косе,криминал,кукуруз,
лако,лепоте,лешник,лишћа,лонац,
миш,море,мучнина,мука,музика,
највише,непревише,немам,непо-
знато,нестрпљење,неумереност,не-

младост много
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задовољство,никадмало,никадни-
је, никад превише, ништа, обавезе,
одећа,огромно,овеће,паметан,па-
мети,патња,планина,пољубац,по-
сао,потрага,прашак,пре,прегршт,
претерано, претрпано, пријатељи,
пријатељство, прилог, проблеми,
пруга,пута,рада,радости,сан,сати,
себичност, сигурност, скромност,
скупо, сладолед, слаткиша, слатко,
слика,смех,смисао,смојаки,срце,
стога, ствар, сунца, супер, свашта,
шећер, шуме, тањир, трезор, туге,
увек, веће, величина, вишак, воће,
вожња,вожње,врећа,вредим,врло,
забаве, загађеност, захтеви, замак,
здравља,зла,злата,злато,знање,жи-
вот,журбе1;
800(164,442,44)+199+20+135

модел
манекен103;фото64;манекенка47;
макета 27; лутка 20; топ, узор 16;
ауто15;аутомобил,лепота,мода12;
изсна11;девојка,калуп10;пример
9;фотомодел8;авион,хаљина7;ма-
некенство,математика,писта6;ауто-
мобила,облик,скулптура,слика,су-
пер, тип 5; атома, фотограф, капут,
леп,лепо,манекенке,сликар4;атом,
фотомодел,фотоапарат,кола,мане-
кени,математички,мршавост,одећа,
предмет,прототип,ревија,риба,Син-
ди,сликање,шема,топмодел,жена
3; 3Д, анорексија, авиона, Барбика,
дизајн, Елит, ЕММ, фотографија,
фризура, глуп, идеални, идол, кип,
курва,лепотица,лоок,начин,напра-
ва,образац,панталоне,реклама,сан,
СиндиКрафорд, сликарство, ствар,
шаблон,узорак,узоран, засликање
2;21.век,5,аеродром,акт,Ана,ани-
мација,анорексичналуда,апарат,ар-

тикл,аута,аутомат,брод,CD,Цица,
ципела,ципеле,цртање,цртеж,црве-
на,црвено,часопис,ћуп,демократи-
ја, добар изглед, добра риба, добра
снашка,дрога,дугеноге,двосмисле-
но,економије,економски,економско
математички, експонат, елеганција,
ЕваХерцигова,фабрика,Ферари,фи-
гура,физика,гардероба,геометрија,
гипс,гламур,гледање,глобализаци-
ја,глупача,глупаче,глупост,голаже-
на, град, група, идеал, инструмент,
Ива,избор,излог,изложба,ја,јакна,
какав,камиона,кангрба,каонешто,
картон, кастинг, Клаудија Шифер,
књига, који, колач, колачи, копија,
космополитскогчовека,Крафтњерк,
крај, креатори, круг, куће, куда, ле-
па, лепа девојка, лепа жена, Линда
Еванђелиста,линеарнопрограмира-
ње,Лушка,мало,марка,мед,метод,
мис,мисица,missYU,моделирање,
Моделс,моделсице,модла,моднаре-
вија,молекул,мото,мртваприрода,
мустра,муза,музика,наликна,На-
оми Кембел, напућене усне, наука,
немаштовитост,нога,нови,новимо-
дел, одевни, она, општи, оригинал,
патент,платформа,попринципу,по-
казатељ,посао,позирање,позирати,
пратим, праузорак, прави, приказ,
примерак, програм, проституција,
проститутка,рад,рефлектор,робот,
ругоба, сата, -сице, синтезни, ски-
ца,слава,сложен,стандард,Станко
Шкугор,статуа,сукња,супермодел,
шав,табела,танка,телевизија,тело,
топлина,тродимензионални,угледа-
тисе,УједињенихНација,уметност,
успеха,успешност,узорзасеријску
производњу,узрок,вајање,Версаће,
вешалица, веза, виткост, восак, за
век, заблуда, замисао, згодни, згра-
де,желимбити,женско1;
800(223,540,90)+251+38+171

много модел
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мозак
памет147;глава55;вијуге26;паме-
тан23;орган22;интелигенција16;
геније14;центар,сиво,ум13;мали
12;размишљање11;велики10;ви-
југа9;сивамаса8;мисао,мислити,
свест,знање7;маса,мишљење,опе-
рација6;биологија,ја,мистерија5;
Кранг,наука,покретач,празан,штре-
бер4;бразде,ћелија,екипе,компју-
тер,љигаво,људски,машина,миша,
мозак, нервни систем, рад, разум,
развијен,сивећелије,свиња,шупљи-
на, тело, тумор 3; бело, бистрина,
ЦНС,црв, чудо,филозофија,функ-
ција, функције, генијалан, генијал-
ност,главниорган,Хомер,идеја,ин-
телект,кефало,кичма,кора,лобања,
медицина,моћ,научник,непознато,
нерви,НиколаТесла,операције,оп-
терећен,орах,птичји,размишљати,
савршенство, сиво-бела маса, слуз,
сметња,све,Тесла,успех2;24хднев-
ноон,Ајнштајн,AlbertEinstein,ана-
томија,бесконачност,бескорисност,
бескрај,бубрег,cortex,црква,човек,
човека, човеков, чудо стварања, ће-
лије, да ради, део човека, део гла-
ве, део тела, душа, фосфор, гадан,
ганглија, глупост, хемија, хероин,
хирург, холестерол, идеје, игрица,
индивидуализам, инспирација, ин-
телектуалац,интелигинција,IQ,ис-
питивање,испуњеност,извађен,из-
вор, јединствена прилика, капилар,
карфиол,књиге,когаима,колибри,
компјутерпамет,комплексност,ком-
пликовано, криво, крљушт, кувани,
лабораторија,лепота,лисица,лопта,
љигав,људскиорган,малиивелики,
мало,мастан,механизам,меморија,
минд,мисли,Мишко,моћни,мотор,
мозаик,можда,можданећелије,мо-

ждане вијуге, мрвица, наборан, не
ради,нетребами,недокучиво,недо-
вољно употребљен, недовршеност,
неки немају, нема, непрекидан рад,
непрепознатљив,нерв,нервнаћели-
ја, нервне ћелије, неурони, ништа,
Нобел, ограниченост, оптерећење,
организам, основа, отац, Oxford,
памћење, пасмина, паштета, пиле,
пилећи, пиринач, плава, плавуша,
подаци, похован, поховани, потреб-
но,преоптерећен,проблем,промет,
психијатар,психоделија,психологи-
ја, ради, размишља, размишљања,
разред, реткост, робот, руководи,
савршено, сестра, систем, сивило,
скаламерија, слава, слободан, слон,
сложен, сложеност, смеша, снала-
жљивост, спас, спава, срце, срећа,
стуб, стваралац, сунђер, сунђераст,
свињски,шупаљ, талас, теле, теле-
ћи, тест, тетоважа, tool, три тачке,
трошност,тупча,укусан,умипамет,
употребити, важност, веза, вишак,
вредност, врлина, закон, застрашу-
јуће,знати,ЗорићМ.,желе,Жељко,
жена,живот,жуто1;
800(223,540,90)+251+34+167

молекул
хемија 252; атом 203; физика 23;
вода 20; честица 19; атоми, део 11;
мало 8; биологија, бубалица 7; ма-
ли 6; лопта, штребер 5; круг, лоп-
тица 4; H2O, куглица, ситно, скуп,
скупатома,воде3;цртеж,честице,
хидроген,испит, једињење, јон,ма-
лачестица,мехур,наука, невидљи-
во, разредна, сићушан, ситан, срж,
структура 2; 2 атома, 41, агрегат
атома,Ајнштајн,АТШ,база,беско-
начност,боца,брабончић,бубачина,
бубара,бубаш,бубри,целина,црве-

мозак молекул
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но,часхемије,честицаатома,ћели-
ја,далеко,делић,дељење,дељивост,
деоатома,деоцелине,деонечег,део
нечега, ДНК, два атома, факултет,
формула, фосфор, галаксија, газда,
генетика,гимназије,грађа,граница,
групачестица,хелијум,хемије,хит,
интересантно, један, јединица, јод,
кец,кисеоник,компликовано,корња-
ча,Коста,круговилоптице,крупно,
кружићи,лети,лопте,лоптеувези,
лоптице, Маја, Македонка, макета,
макро,малецко,мален,малидео,ма-
се,микроскоп,минијатурно,модел,
модел молекула, мол, мозак, мрва,
мућак, нада, најситније, најситнији
део, наочаре, натријума, научник,
немоћ,нештобитно,нештомало,не-
штоситно,невидљив,невидљиваме-
терија,О2,одбојност,округао,окру-
гло, основа, основна школа, памет,
посебно,повезанелоптице,прапоче-
так,приколица,проблем,професор,
професорица хемије, професорка
хемије,проналазак,протона,раздва-
јање, разредни, сапуница, састав,
савршенство,сила,систем,ситница,
сладолед, славина, слика, сложен,
снајка, сперматозоид, страх, судар,
све,свемир,свеска,свет,свеза,шко-
ла, тачка, Тамара Јовановић, ТХЦ,
торањ,учењак,учење,везаниатоми,
више,водоник,забава,заједништво,
зелено,знање,зрно,живот1;
800(235,199,417)+175+28+139

мондијализам
свет94;фудбал61;незнам17;так-
мичење 16; ништа, правац, светски
13; мода 11; глобализам,Мондијал
10; непознато 9; светско првенство
8; глобализација, спорт 7; Америка,
Француска6;Монд5;нешто,поредак,

светско првенство у фудбалу, шта,
уметност4;један,комунизам,ласка-
вост,мондијализам, новине,Париз,
планета,првенство,сад,страно,тео-
рија,трка,тв,вера3;бицикл,болни-
ца,цвеће,дијализа,досада,Европа,
иностранство,историја,једно,краљ,
лопта,Мондо,незнање,ново,појам,
политика, скуп, сноб, социјализам,
штајето,утакмица,велико2;20х,
апстракција, баба, бал, бла, богат-
ство,бубрег,цигара,цигарете,cool,
црн, црнац, чоколада, човек, чудан,
далекооднас,дерби,девојка,днев-
ник, добро и лоше, друштво, дрво,
дуел,душеван,Енглеска,фудбалско
првенство,функционалисти,футури-
зам,глобус,глупост,граница,идеа-
лизам, идеја, игре, Индијанци, ин-
формација,Италија,избори,једини,
јединственост,једностраност,јутро,
Кан, капитализам, карневал, карта,
кичерај, Кина, клуб, компликовано,
конјуктивизам, космополитизам,
кравата,крушка,кубизам,кугла,кул-
тура,ЛеМонд,локализам,м,мандо-
лина,манифестација,ментол,месец,
мир, мишљење,ММФ,много, моћ,
молим,монада,монах,мондијалац,
мондиста, Мондо-клуб, Моника,
мундијалиста, музика, надметање,
нана,напаст,наука,наукаолепоти,
не,незнамштаје,небитност,неду-
шеван, неизоставно, неки правац,
немампојма,непотребно,неупућен,
новисветскипоредак,новост,оБо-
же,огромно,општакултура,органи-
зација, особина, па шта, планина,
планине, племенити, плиткоразми-
шљање, подобност, поглед на свет,
покрет,помодарство,понашање,по-
треба, позитивно, празна, празник,
празно, празноћа, претварање, при-
јатељство,продавница,простор,рат,
различитост, развој, реализам, реч,

молекул мондијализам
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речник, Рики Мартин, С. П., сам,
савет, савремен, савременост, сија-
лица,сјај,слава,смер,смешно,сред-
њи век, став, суфут, сунце, свашта,
све,светскикуп,светско,свеукупно,
сви,Шешељ,штампа,табла,тај,так-
мичења,телевизор,топлачоколада,
траке,трчање,тренд,тријумф,трке,
успех, успут, васељенство, вашар,
вечни мир, величина, владар, збу-
њен,земља,зло,змија,жуто1;
800(164,442,44)+228+218+170

моралан
неморални55;етички44;човек34;
људи31;чин21;победник20;прин-
цип 18; суд 17; добар 16; исправан
14; кодекс 12; добри 10; аморални,
етика, прави 9; поштен, поштени,
закон 7; исправни, неморал, обаве-
за, праведан 6; морал, праведни,
принципи,став5;чист,фин,народ,
орални, савестан, свет 4; чисти,
истински,књига,лаж,људски,немо-
ралан, понос, поступци, правични,
успех, вредни, вредност 3; честит,
честити, чистота, другарица, дух,
етичан,етични,глава,грех,искрен,
исправно,истина,карактер,култур-
ни,лажни,лажно,национални,наче-
ла,обичај,одговоран,однос,осећај,
пад, паметни, победници, подршка,
поглед, политика, поступак, прави-
чан,професор,савест,савет,судија,
свој, вредан, вредносни, закони 2;
аморал, беспокојни, битан, блудни
син, бољи, будан, циљ, циник, ци-
роза,црквени,часна,часни,частан,
чистоћа, деликт, дело, добитак, до-
бра особина, добро, добронамеран,
добронамерни, доброта, достојан-
ство, друштво, држављанин, држе
до себе, дуг, душевни, етнички,
фер, гест, глуп, грађанин, Хитлер,

храбри, идеали, идиот, илузија, ин-
стинкт, инвалид, исфолирани, ис-
каз, искушење, испит, исправност,
излишан, јак, јакаличност, јаки, је-
динствени, какав, како треба, Кант,
карактерни, клупа, кодекси, који је
свеређи,конфликт,корупција,лако,
лажан, лепи, лицемери, лицемерје,
лик, лопов, луд,мало,манијак,ми-
нијатура,монаси,моралнавредност,
морони,нација,начело,највећа,на-
пад,назори,неетички,немаморала,
нематога,ненормалан,непостојећа
врлина,непостојећи,непријатељ,не-
прикладан, несвакидашњи, невино,
ниско, норма, нормалан, обичаји,
образ,оданост,одговорност,одлука,
одређеневредности,оралан,осећај-
ни,особа,особина,осуђиван,отац,
озбиљно, патријарх, патријархалан,
патријархално,патуљак,период,пи-
лот,писма,племенит,победа,побе-
дити, подухват, покушај, полиција,
политичар, поносан, породица, по-
сао, поштено, поштење, позитиван,
правила, правилан, правни, празан,
предност, прељуба, препород, пре-
ступ, пријатељи, пријатни, принци-
пијелан,принципијелни,пристојни,
проблем, професор из гимназије,
прописи, расуло, разум, разуман,
ред држи свет, религиозан, ретки,
реткост,реткостданас,родитељ,са-
весна,савесни,секс,сигуран,скуп,
слом,смерност,спасење,Срби,сре-
ћа,стараГрчка,строгост,сукоб,све-
стан,својски,тип,типчовека,Тито,
учење,учтиви,угледни,успон,ушто-
гљен,утопија,узвишени,узвишено,
узвишеност, важно, весео, високи,
витак,власт,вредети,зао,заостало,
запалилисуБетлхем,заступник,за-
тупљеност, збуњеност, здраворазу-
ман,значај,Зоран1;
800(173,484,136)+273+89+191

моднијализам моралан
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Москва
Русија228;град54;зима48;Кремљ
42;снег25;хладноћа21;црква,Цр-
венитрг16;вотка15;хладно14;хо-
тел13;Руси,трг11;позориште10;
Стаљин7;црвено,водка6;правосла-
вље, смоква 5; комунизам, лепота,
метро,рускијезик,шубара,величи-
на,жеља4;цркве,главниград,КГБ,
лед, пространство, Путин, терори-
сти,тероризам,велика,воз3;авион,
Бајага, бајка,црвена,црвени,Чече-
ни, даљина, исток, историја, култу-
ра,куполе,Лењин,престоница,при-
јатељи, руски, север, снага, соција-
лизам,Теразије,ВасилијеБлажени,
велико2;15000000,архитектура,ба-
бушка,бакље,беда,Београд,бетон,
битка,бљакзаРусију,бољшој,бом-
ба,БорисЈељцин,бунда,цркваСве-
тогМарка,Црвен трг, чеченски те-
рористи, чекање, да видим, далеко,
детињство,дрвено,ЕлтонЏон,фон-
тана,фудбал,где?,главниградРуси-
је,главнитрг,Горбачов,Горкипарк,
грађевине, град-зима, гужва, хотел
Москва,храм,илузија,ИванГрозни,
Јељцин,класичност,колегиница,кра-
снар,кровови,кругови,кула,купола,
ламела,лепград,лепо,летос,метро-
пола,Москва,Мостар,мозаик,мраз,
мргуд, нове ствари, обилазак, очи,
Оњегин,опера,оволето,пахуље,Па-
риз,Петар,Петроград,плавазвезда,
побратим, Праг, прелепо, Пушкин,
путовање, раскош, рат, Рат и мир,
река,Рим,Романови,рум,рупа,Рус,
Русијаибаћушке,рускебајке,Руски-
ња,ружна,сестра,Сибир,сила,сјај,
славизам,слобода,смоки,снови,Со-
виетУнион,Србија, срдачност, срп
и чекић, СССР, стара,шарени кро-
вови, шаренило, шарено, ширина,

широкибулевари,шпиц,тајге,тата,
терорости,тежња,Тител,торањ,тра-
диција,трећиРим,Урал,увек,узви-
шеност, ужас, велеград, велелепно,
величанство, велика Русија, велики
град,великилепград,војници,зеле-
но,земља,злато1;
800(235,199,417)+182+22+125

мост
река105;веза50;ћуприја49;спаја-
ње46;ИвоАндрић,спој29;Бранков
26;наЖепи24;прелаз23;Дрина22;
Андрић,спона18;наДрини15;пове-
зивање14;вода12;слободе11;дуга,
Жепа 10; бомбардовање, На Дрини
ћуприја8;Бранковмост,газела,Мо-
стар 7; Дунав, повезаност 6; Бран-
ко, лук, спаја, Вишеград 5; лепота,
на реци, спајати, срушен 4; Бранко
Ћопић, камени,НаДрини ћуприји,
наДунаву,нада,НовиБеоград,пре-
лазак, препрека, пријатељство, ру-
шење, Сава 3; Бранковић, дрвени,
грађевина,Карлов,љубав,међуљу-
дима,наМорачи,надвожњак,Нови
Сад,обале,панчевачки,Панчево,пи-
ста,прекореке,слобода,спајалица,
спојница, страх, туга, велико, везе
2;ауто,аутомобил,бео,бетон,бом-
бе, брана, брига, бућ, Будимпешта,
чесма,чипка,дрвен,ДТД,дугакоја
спаја људе, дугачак, где прелазиш,
GoldenGate,гост,готов,грађевинци,
између, камен, комуникација, лађа,
лаж,лепо,људи,меде,метал,Мора-
ча,Морава,МостнаЖепи,мрак,на
ћуприји, на ћупријиДрине, наМо-
рави,наНеретви,наСави,несигур-
ност,нестабилност,невиђено,нови,
одлична конструкција, олакшање,
падање,панчевачкимост,пао,пеца-
ње,пејзаж,пешачкипрелаз,Петро-

Москва мост
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град, плави, плаво, плоче, помоћ,
понтон,поручен,порушен,преци,
предмет,преко,прекоДрине,пре-
вазићи препреке, пријатељства,
птица,пут,рад,рат,разграничење,
родно, рука, самоубиство, састан-
ци и растанци, савлађивање пре-
преке, Савски, севдалинка, скочи-
ти,снага,спајаљуде,спајанеспо-
јиво,спас,спојљуди,спојнечега,
спојити,СремскиКарловци,стари,
старост, стаза, Тара, телевизија,
толеранција, творевина, улица,
уметност, Уна, величанственост,
велики,Венеција,везамеђуљуди-
ма,везаност,висећи,висина,врло
потребно,заједништво,значај,зуб,
жаба,жеља,жица,живот1;
800(173,484,136)+175+19+110

мотор
ауто93;аутомобил69;кола44;брзи-
на43;бука25;машина,вожња16;ве-
спа15;бензин13;кавасаки12;вози-
ло10;HarleyDavidson,покретач9;
Хонда,превоз,рад8;гориво,прево-
зносредство,уље7;бицикл,физика,
HarleyHarley, кацига, сузуки, точак
6;дим,мотор,погон,пут,скутер5;
брз,кретање,мотоцикл,ротор,сна-
га,трактор4;аутомобила,брмбрм,
дизел,клип,механичар,моторцикл,
опасност,сагоревање,техника,звук
3; акумулатор, АПН, атом, авион,
BMW,брујање,брзо,дугакоса,елек-
тро, гас,Италија, jуго,компликова-
но,кожа,кожнајакна,квар,лето,мај-
стор,механика,метал,несрећа,обр-
таји,пежо,плажа,покрет,прљав,пр-
љаво,ради,слобода,смрт,средство,
точкови, трке, удес, вода, загађење
2; ...ола, ?, 4, адреналин, активан,
акумилатор,АлфаРомео,амортизер,

Ана, анђели пакла, апенац,АПН 4,
ауспух,баба,бајка,бајкер,бензинац,
бесан,бике,болид,брада,брундање,
брзавожња,буба,цев, -цикл,црве-
но,чамац,час,чисто,čопер,делови
мотора, део, дозвола, дрнд, дршка,
другови, дрво, џип, engine, фарад,
Феррари,Фиреранге,гасови,гауди,
глисер,глупост,ГТИ,гуме,хаос,ха-
по,харлејка,харвеј,хауба,хондар1,
Илија, исувишемного асоцијација,
извор,јак,јамаха,Јапан,јава,карбу-
ратор, Kawasaki, Киа Соренто, ки-
ми, клакер, комплекс, компликаци-
је, комшија, коњ, косилица, кубик,
лер, лудило, лудо, лупање, Марко,
машине, машинство, матор, меха-
низам,Мирослав, мој дечко Бојан,
мотивација, Мотогуци, мотор Јава,
Motorhead, моториста, мотористи,
моторна тестера, мушко, МЗ, на 2
точка,напогон,нафта,напон,Ноца,
огледало,окретање,опрезност,Паја
Патак, песма, пиађо, пиће, Пишта,
потчинити, продоран звук, провод,
путовање,радња,река,риба,ритам,
рокери, sierra, склоп, скупо, слика
мотора, смех, спас, справа, старт,
страх, СУС, свећице, сyс, шкрипа
гума,шпанскосело,тестера,тетова-
жа,Томос,трка,унутрашњесагоре-
вање, упаљен, уређај, урса, ваздух,
вентилатор,ВеспаПјађо,возач,во-
зачка, возити, вриштање, врућина,
W10АМГ,Yamaha,закола,затрке,
задовољство, земља, звук мотора,
зx,жеља1;
800(235,199,417)+238+38+154

мотоцикл
мотор78;бицикл76;брзина74;вожња
59;точак42;кацига23;возило18;точ-
кови13;превоз,ветар12;скутер11;бр-

мост мотоцикл
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зо,несрећа,пад,превозносредство,
саобраћај 9; ауто, пут, трке, улица
8; гума, трка 7; аутомобил, бензин,
веспа6;кавасаки,кожнајакна,опа-
сност,томос5;бицикло,брз,Harley
Davidson,кола,лето4;дете,дим,хон-
да,кожа,слобода,тротинет,возач3;
бицикла,брада,БТ,црвени,дечији,
деда,детињство,дозвола,друм,два
точка,Harley, Јован, јури, комшија,
ланац, луксуз, машина, немам, не-
мати, несигурност, педале, плави,
пролеће,средство,страх,судар,трак-
тор, уживање 2; 70-е, адреналин,
Америка, АПН 4, ауспух, аутобус,
аутоматик,аууу,авантура,бајк,бан-
да, бео, бицикли, бициклист, бици-
клиста, брадоња, Бриска, бркови,
брод,бука,буржуј,буржуји,Цигани,
циклама аутоматик, црно, црвено,
часови, чизме, човек, деца, дечак,
дедин,добродође,друг,другарица,
дрво,дугачак,дуго,два,двоточкаш,
фолирање, фотоапарат,Фрушка Го-
ра, Гестапо, град, гуме, Harley D.,
Хондамотор,Игор,ипаксеокреће,
ИталЏет,изум, јурњава,каменица,
карбуратор, Kawasaki, кеј, колено,
комшије, коса, кретање, крш, крв,
леп,лепо,лудило,Мађари,мали,Ме-
гас,Милош, младост, модеран, мо-
дрица,мојдруг,мопед,моторцангле,
моторијада, музика, најбоља ствар,
напредак,неваља,нештонајлепше,
одлазак, падови, Паја, партизани,
педала,Пера,пежо,пиво,пластика,
плава,под,погон,полиција,поштар,
потрес мозга, представа, приколи-
ца, продавац, пролазак, путовање,
раније, рекреација, родбина, рокер,
саобраћајнизнак,седиште,сестрин,
сиромаштво,сјај,смрт,Сомбор,спе-
едфигхт, споро, старо, старомодан,
стаза, сузуки, светло, таман, темпо,

Томић,трку,убиство,удес,угрувано
колено, ујак, управљач, узбуђење,
возити,возитисе,врат,забава,заблу-
да,замисао,зезање,звонце,звук,же-
ља,жути1;
800(164,442,44)+210+15+141

моћан
јак98;човек80;богат51;снажан43;
силан24;владар23;власт21;новац
20;краљ19;цар,немоћан14;полити-
чар,утицајан11;Бог10;снага9;рен-
џер,слаб8;непријатељ,председник,
сила,успешан,велики,воћан7;ча-
робњак,имућан,мач,зао6;храбар,
паре, велик5; паметан4;Америка,
господар,ХиМен,Легија,мафијаш,
муња, опасан, политика, положај,
врх 3; аутомобил, бизнисмен, бога-
таш, богатство, буржуј, диктатор,
држава,енергија,газда,главни,им-
ператор, јунак, криминалац, лопов,
мафија, моћ, народ, памет, против-
ник, први, срећа, страх, свемоћан,
свемогућ,уображен,утисак2;абез-
вредан, афродизијак, апсолутиста,
ауто, бич, бик, билдер, богаташи,
брат,царство,ЦрнаГора,црв,чаро-
бан, див, добро обучен, државник,
Дучић, духовно јак, дворац, ђаво,
елита,филм,фирма,глуп,господин
човек,гром,ХариПотер,херој,иде-
алан,илузија,имање,иматиутицаја,
информације, интелигентан, изнад
свих,ја,јаубудућности,јадан,јах-
та,јакевезе,једини,Јевреј,кабинет,
канцеларија, касетофон, кеш,Кина,
кокаин,корпорација,криминал,Ку-
нић,лав,лек,лицемеран,лик,лош,
мафијаши, мафиоза, маг, man, ма-
нипулатор, масон, материјалиста,
милионер,миран,мишићи,младић,
мушкарац,навласти,набусит,над

мотоцикл моћан
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свима, надмоћан, накит, натприро-
дан,недоступан,нејак,немага,не-
предвидиво, неприродно, несрећан,
нетолерантан, образован, огромна
снага, опијат, оптерећење,паметно,
патуљак,планрата,племић,поглед,
погрешни,помоћан,поносан,порше,
посланик, поток, праведан, престо,
приватник,прстен,пунпара,разум,
сабља,самосвестан,савезник,сигу-
ран, силина, сиромашан, слабашан,
слава, славан, слон, сналажљивост,
способан,стар,струја,судија,супар-
ник, супер, супериоран, супермен,
суров, свестан себе, свет, Шабан,
шифра,шмек,тајновит,тенк,торањ,
тужан,укревету,угледан,ум,умет-
ник,управник,утицај,ватра,ваздух,
величина,ветар,висок,воћњак,вој-
ска,војсковођа,заблуда,змај,знање,
жаргон1;
800(164,442,44)+216+20+149

моћна
жена 102; држава 68; јака 39; сила
29;реч25;снажна24;машина,осо-
ба19;власт17;рука15;земља11;ја,
ствар9;Афродита,богата8;девојка,
породица, птица 7; кола, краљица,
организација,справа,вила6;Амери-
ка,компанија,река,слаба,снага,вла-
дарка 5; јакна, лепа, мафија, мора,
музика, новац, ренџерка, успешна,
велика4;храбра,империја,кућа,ма-
гија,мисао,оружје,паре,песма,по-
литика,природа,професорка,силна,
воћна, војска 3; богатство, царица,
чаробница, фирма, фризура, група,
храна,идеја,игра,Клеопатра, књи-
га,корњача,кутија,личност,љубав,
мама,машинерија,моћ,направа,не-
моћна, олуја, палица, памет, прича,
страшна,супермен,установа,ватра,

зла, звер,жеља 2; „риба“, „треша“,
армија,Атена,ауто,ауторитет,бајка,
бизнис, благо њој!, богат, богиња,
бунда, чаробна, чаробњак, чврста,
да,дивна,досада,дрчна,другарица,
државаСрбија, државник, дуксери-
ца, елита, фабрика, фаца, фатална,
флота, фора, функција, главна, глу-
мица, Господар прстенова, хушка,
имати снагу, институција, Ивана,
извештачена,јакасветлост,јама,ка-
љена, као ватра, киша, књиге, кон-
фигурација компјутера, коса, краљ,
крила, крупна, кугла, кула, лавица,
лепадевојка,лијеовариба,лопати-
це,људи,мач,мајица,мала,марама,
машине, Моћни ренџери, молитва,
мрак,мудраипаметна,мудрост,нај-
већа, наука, не, невероватна, нинџа
корњача,ноћ,новчаница,одећа,одлу-
ка,опасна,опет ја,оружја,пакосна,
паметна,партија,пчела,печурка,пи-
рамида, позиција, представа, прева-
ра,прстен,радње,ратница,реакција,
реченица, реклама, ренџери, робот,
руке,Русија,сабља,сам,самопоузда-
ње,самостална,самоуверена,сарма,
секс,сигурна,силан,сјај,славна,сли-
ка, смела, снажан, соба,Србија, ср-
це,срећна,страна,страст,стварчица,
судбина,свемоћна,свесна,светлост,
шипка,шоља,тама,техника,телеви-
зија,то,тојевећнештоново,удови-
ца, управа, велико, веома, вештица,
вежба,Византија,визија,влада,вла-
дар, владарица, водка, воз, враџби-
на, завист, зека, згодна, зид, змија,
звезда,женскаособа,живети1;
800(165,414,181)+234+26+151

мржња
љубав90;бес67;зло41;рат35;за-
вист23;злоба21;страх15;гнев14;

моћан мржња
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презир 13; бол 10; лоше, осећање,
пакост 9; глупост 8; непријатељ 7;
љутња, никад, ружно, туга 6; бо-
лест, нетрпељивост, расизам, смрт
5; црно, филм, љубомора, несрећа,
злочин4;људи,љутина,нација,не-
задовољство,слабост,страст,сукоб,
свађа, Шиптари, убиство, волети,
зашто3;агресија,агресивност,Алба-
нац,чему,говормржње,грубост,Хи-
тлер,Хрвати,избегавање,крв,лаж,
лош,лошаствар,мана,међуљуди-
ма,МетјуКасовиц,мрштење,наци-
онализам,не,неволети,негативно,
непријатељство, невоља, незнање,
освета,отров,патња,политика,пре-
ма некоме, пропаст, срећа, свуда,
ужас, воља, зао човек, злобност 2;
афекат,Америка,Американци,беда,
Београд,беспотребност,битиљубо-
моран,Бојана,боксврећа,бубашва-
ба,Цигани,циљ,црникруг,црнило,
црв, честа српска особина, често,
чежња, човек, далеко, далеко било,
данашњица,добро,другарство,дру-
гови, дубок осећај, емпатија, есен-
ција, глупо, гордост, горко, грех,
гримаса, грм, хало говорница, хра-
на, и љубав, имагинација, искрена,
искуство,ислам,изворзла,јак,Јеле-
на,Јована,као,казна,Кинези,киша,
коб, комплекс, комуњаре, корисна,
КосановићН.,крај,крава,лицемер,
лицемерје, лош осећај, лоша, лоша
навика, лошаособа, лошеосећање,
лудост, љубав и бес, људско, маса,
мрак,мрзети,мрзетинеког,мржња,
мржња народа, муње, национална,
националност,најлакше,народ,нас
окружује,насиље,непостоји,непо-
знајем,нетребаником,неумем,не-
човечност, негативност, нељудски,
неморал,неморалан,ненормално,не-
потребна,непотребност,неповерење,

непознатоосећање,непожељна,нера-
зумевање,нешто,нештолоше,нето-
леранција,нипремакоме,нијевред-
но,никада,ништа,очајање,одбаче-
ност,одбојност,одвратност,охолост,
оконас,опијеност,осећај,особина,
ОВК, пена, песница, потлачених,
повређеност,праштање,прекор,пре-
манечему,премањему,преспавати,
присутна,притисак,проблем,профе-
сори,пса,рачуноводство,расист,ра-
сна, раздор, разлог, ружнаособина,
САД,себе,себичност,сила,силина,
симпатично,сопственапатња,срце,
срџба, стално, сто, стоп, страхота,
стрела, стрес, свакодневица, све,
свекрва,свет,света,Шешељ,шови-
низам,штета,табла,тешкоћа,тоне
ваља,тражити,тренутнибес,тренут-
но стање, труљење, тужно, у свету,
убица,убија,убијање,убити,учеста-
лост,уништава,усташе,узалудност,
велика,забава,зао,злиљуди,змије,
зној,звезда,жеља,живот1;
800(223,540,90)+257+76+181

мудар
паметан187;човек95;старац83;фи-
лозоф28;стар25;памет13;Сократ,
сова12;храбар,лукав11;глуп9;би-
стар, чаробњак, лисица 8; мудрац,
научник7;Аристотел,брада6;деда,
добар, искусан,мозак, пас, старост
5; интелигентан, промишљен, про-
мућуран,учен,вешт4; глава,иску-
ство, ја, професор, пророк, ум 3;
Александар, Бог, бркови, брзоплет,
Буда, ћутљив, Гандалф, интелиген-
ција,особина,паметна,пчела,Пла-
тон, племенит, потез, проницљив,
разборит,савет,седакоса,способан,
судар, успешан, владар, зналац 2;
Ајнштајн, апарат, апостол, Бакрач,

мржња мудар
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бегунац, Бибија, богат, брз, цитат,
ЧаробњакизОза,ћелав,ћутати,ћути,
дебил,дечак,дека,Делфт,досадан,до-
сетљив,државник,филозофија,генија-
лац,геније,глупљи,горд,господар,Го-
сподар прстенова, говор, Грчка, гуру,
храброст,искуствен,историчар,Исус,
избор, изнад осталих, изрека, јак, Је-
вреј, језик, Јунг, камен, Кина, Кинез,
књига,кум,Латинац,лицемер,лисице,
логика,магија,Марина,матор,медвед,
мера,Мерлин,Michael Tarnat, мисао,
мислилац,моћан,модар,мученик,му-
да,начитан,начитаност,некокоразми-
шља, одговор, олтар, опак, осетљив,
оштар,оштроуман,паметовање,папан,
политичар, пословица, поштовање,
позитивно, предност, предусретљив,
префриган,премудар,препаметан,про-
рачунат, прост, просвећен, психолог,
Растаман,размишљање,разуман,реч,
речит,Сахара,смарт,сналажљив,соба,
Софокле, Соломон, способност, сре-
ћа, сталан, старчовек, старијичовек,
студент,стваралац,свакачаст,светац,
штрумпф,Талес,тата,терор,Тибет,тр-
говац, Турчин, учитељ, упућен, увек,
узвишен, вепар, весео, висост, зани-
мљив,заносан,зао,здрав,знање,зрео
човек,жена,жив,живот1;
800(164,442,44)+188+20+130

мудра
паметна100;жена87;глава67;одлу-
ка54;особа40;реч38;сова37;из-
река36;девојка31;бака17;лисица
15;старица13;мисао,памет11;ба-
ба,ја10;књига9;паметан7;лукава
6;глупа,стара5;филозофија,крава,
прича4;богиња,ћутљива,деца,фи-
лозоф,мачка,мама,пословица,Со-
фија, старост 3; Атина, чаробница,
девојчица, храбра, интелигентна,

искусна, лија, луда, моћна, наука,
одлуке,пчела,промишљена,прому-
ћурна,ружна,сам,старац,вештица,
видра, вила 2; Афродита, Аристо-
тел, бакута, библиотека, бичарка,
бистра,борба,ћуд,ћути,дан,добар,
домишљата, досада, другарица, ду-
бокоумна, Елза, гадост, главица, и
старија,Индија,истина,Ивана,јога,
Јована,каосова,Кина,кока,колачи,
коњ,коса,краљица,кућа,лепота,ли-
сицу, лукав, маца, Махатма Ганди,
мајка,мирна,мисли,моћ,мостови,
мудрац, мудрост, мука, муза, наде-
жда, наочаре, нарав, непријатељ,
ноћ,образована,очи,одбрана,одме-
рена, опасна, оса, особина, овална,
паметни, побуна, порука, поступак,
префригана,професор,професорка,
промишљата, просветлити, пудла,
секс,сељанка,сестра,слова,смире-
на, смор, снага, соба,Сократ, срце,
срећа, срећна, стара жена, старија
жена, старије особе, старина, стр-
пљива, свакако, тиха, тишина, ум,
умна,веверица,врлина,земља,зла,
знати,жене,женска особа,живети,
животиња1;
800(165,414,181)+154+12+102

музика
опуштање 38; уживање 32; песма
28;радио,рок21;ноте,весеље19;
забава 17; звук 13; игра, класика
12; хармонија, Моцарт, радост 10;
клавир, лепота, народна, располо-
жење, уметност,живот 9; техно 8;
Бах, дискотека, мир, опера, срећа
7; нота, плес, забавна 6; Бетовен,
Булован, CD, душа, поп, провод,
слух 5; добра, гитара, гласно, кла-
сична,народњаци,опуштеност,све,
задовољство,журка 4; гласна, хит,
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инструмент, касета, касетофон, ле-
па,љубав,метал,музичкистуб,од-
мор, песме, пријатност, смиреност,
тецхно, виолина 3; Бајага, Балаше-
вић, бука, добро расположење, џез,
Еминем, фестивал, филм, флаута,
харфа, хор, Италија, излазак, jazz,
концерт,лек,лепо,Мадона,мелоди-
ја,народ,Нирвана,ослобођење,ри-
там, слушати, спорт, свирка, тиха,
тон, ТВ, ужитак, Здравко Чолић 2;
АцаЛукас,акустика,Аx,бал,бала-
да, балет, Барутана, бенд, бескрај,
безграничност, било шта, бис, бла-
го, благодет, благост, блаженство,
Bocelli,бојазауши,боје,брат,цоол,
час,ДаркоРундек,дело,дирке,див-
но,добро,ДорисДраговић,духовна
потреба,духовност,думдум,ђуска-
ње,електроника,емоције,евергрин,
Финска,Флашенко,глас,глазба,гра-
мофон,гранд,гусле,ХарисЏ.,heavy
metal,Хендл,хипхоп,хоусе,храна
задушу,ихлеб,ибарска,играти,ин-
спирација,инструменти,испуњење,
jamiraqai, јединство звука, кабинет,
кафић, кла, коју волим, Колонија,
компјутер, композиција, комшије,
концерти,космос,кревет,кул,лала
ла, лопта, лоша, лудило, лудница,
љубавна,Магазин,машта,меланхо-
лија,мелем,металмузика,милина,
мобилни, моћ, мој свет, моја, моје,
морасрца,МП3,муза,музичкагру-
па,музичкашкола,музичкиинстру-
мент,музичковаспитање,наструју,
најбоље, нежна, ноћ, нога, нотни
блок,ок,опушање,опуштенција,ор-
гуље,оркестар,ослобађање,озбиљ-
на, памет, паре, певачица, певање,
плоча, покрет, полуделих, поп рок,
попуштање, потребна, позоришни
клуб,правитилом,присна,пропаст,
прожимање,punk,Queen,радиоапа-

рат, Раге, рај, рај за уши, разонода,
reed,реге,регија,релаксација,rock,
самба, сан, сећање, секс, слобода,
слободновреме,слушање,смирење,
смирити се, смисао, снажно, соул,
спокој,спремање,срца,срце,субота,
свадба,свађа,свеоконас,свирање,
свирати,Шопен, шунд, техно жур-
ка, тихо, тишина, тонови, Тозовац,
транзистор, трип, туга, турбо, тур-
бо-фолк, ујко, уши, узвишено, Ван
Гог,VanGogh,VayaconDios,Верди,
весело, веселост, виолински кључ,
волим,време,врста,xxxhardcore,за
мојеуши,заплес,засве,забавно,за-
кључујете,занесеност,зезаме,зом-
би,зубара,звуци,жаба,жива,журке,
жут1;
800(235,199,417)+285+51+194

муж
жена210;брак88;љубав38;супруг
35;отац24;човек,породица23;пуж
22;обавеза13;пријатељ12;мушка-
рац,тата10;подршка9;ослонац8;
деца,дете,љубавник,сапутник,си-
гурност7;будућност,далеко,добар,
партнер 5; кућа, поверење, свадба,
венчање,верност4;досада,ижена,
слога, снага, стабилност,швалер 3;
брига, бркови, будала,Дејан, глава,
мојесестре,момак,мужјак,нејош,
никад,пратилац,роб,сестрин,смор,
стубпородице,супруга,терет,зајед-
ница,заштита,жени,живот2;алко-
хол,Ана,блискабудућност,богаташ,
Бојан,брачназаједница,брачнипар,
бурма, црно, члан породице, ћале,
далеко је то, даљина, дебео, дечко,
доброта,Драгана,друг,другидео,ду-
ша,Душан,фотеља,фуј,геј,главаку-
ће, господаржене, господин, груди,
гунђање,идеца,издаја,издајица,ја,
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јачина,јак,једногдана,јојне,коса,
коверат,кравата,кутлача,ланци,леп,
лево,лош,Марко,Милан,мир,мој,
мојдечко,мука,мушко,наочаре,на-
пор,несад,Небојша,НедељкоМ.,не-
извесност,неко,немуж,Ненад,неоп-
ходно,неслобода,нештодалеко,не-
што озбиљно, неверан, нормалност,
обавезе,оданост,он,особаодпове-
рења,осуда,отров,панталоне,папу-
ча,пар,пецање,пола,помоћ,посао,
поштовање,потреба,прави,пропаст,
прстен, први, радост, разумевање,
сапутништво,савезник,слагање,сла-
ва, смарач, спокојство, срећа, стан,
старост, стереотип, страх, странац,
страст,Супермен,супружник,свађа,
свекар,што,толерантан,топлина,тв,
удаја,успех,везаност,везивање,ви-
сок, вишак, вољен, вредан, заблуда,
задовољство, заробљеност, затвор,
зрелост,женидба,женинсупруг,жи-
вотнисапутник1;
800(164,442,44)+180+15+125

мужеви
жене119;брак33;очеви20;мушкар-
ци19;љубав18;добри,пужеви15;
бркови10;ижене,сигурност9;до-
сада 8; неверни, обавеза, волети 7;
брига, досадни, људи, неверство,
превара,Раде,развод,супрузи,вара-
ју,верни6;отац,пријатељи,супруг,
швалери,воле5;фудбал,јаки,нежни
4; бракови, главе породице, харем,
ја, лоши,нерадници,њихови,поро-
дица,поштовање,родитељи,синови,
снага,судосадни,варалице,варати,
заштита, жена 3; алкохоличари, бу-
дућност, црни, чувати, деца, дом,
идиоти, имати, исти, кравате, лажо-
ви, лењи, љубити, не, непотребно,
неверност, никад, новине, ослонац,

папучари,пажљиви,подршка,потре-
ба, преваранти, преварити, пробле-
ми,радници,стомак,суверни,супру-
ге,супружници,тате,верност,зло2;
4-3,4-5,8.март,алкохол,биће,биће
и,бијужене,битанге,бивши,Боже
сачувај, браћа, брада, брига више,
брину,будале,ценити,честоварају,
човек,чудни,чувари,ћерке,далеко,
дебели,дебело,деде,добраствар,до-
бри и лоши, добро, долазе, досаде,
другари,другови,друштво,џентлме-
ни,егоисти,фрајери,фудбалери,фуј,
газда,гејеви,глава,грудњак,храбри,
храброст,хрчу,иљубавници,инфе-
риорни, изневерити, јача страна,
јебачи,један,јеж,каменодоба,кар-
ташковече,клуб,корење,кради,кра-
љеви, кревет, крути, кувају, лагати,
лаж,лажљиви,лажу,ленштине,ле-
њивци, лењост, лепи, леже, лопате,
лош,лоше,лудост,лузери,љубавни-
ца, љубавнице, љубавници, љубе,
љубите,љубомора,мајке,манијаци,
матори, множина, моћ, мој, мртви,
муке,мушкарац,мушки,мушкиро-
дитељи, мушко, муж, на колац, на
послу,нажалост,напаст,напасти,на-
силници,нашим,небихзнао,нетре-
бају,незнам,немарни,немојтевара-
ти,неопходни,неопходно,непотреб-
ни,непријатељи,несрећа,несрећни,
нестабилност, невоља, нежност, ни
њихнемам,ничемунеслуже,ника-
ко,никакви,нимфоманка,носе,очи,
одани,оданост,одрастање,одсутни,
ограничено,окомене,он,опасност,
озбиљност,ожењен,пашта,памет-
ни, партнери, пазити, петао, пиће,
полигамија,помагачи,помагати,пра-
знина,прељуба,препирка,проблем,
пробрани, пролазност, пуно људи,
пуж, распуштеница, рат, ратовати,
разговор,разводи,рђа,реткодобри,

муж мужеви
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ричу,роботи,робови,родитељ,рођа-
ци,сарма,савет,севоле,седакоса,
седе,секс,склониште,скут,слабији
пол,слепци,смарање,смотани,сна-
је,снажно,спавају,спокојство,сре-
ћа, српски, страно, страст, строги,
стубовипородице,субезвезе,субу-
дале,судебили,судобри,суглупи,
сукоњиглупи,сулоши,сумоното-
ни,сумужеви,суодвратни,суОК,су
отишли,сустока,сусвиисти,супер,
свадба,свакакви,свекрва,свиисти,
свимушкарциожењени,шмокљани,
шприцер,шта,штитити,швалераци-
ја,тата,толеранција,топлина,тражи-
ти,требати,трошити,убице,убити,
умови, умрети, умрли, утакмица,
ужас,вампири,варај,варајужене,ва-
ралица,варка,ваши,верниженама,
верници,везаност,вишењих,витезо-
ви,волесвојежене,волежене,возе,
вредни,wcдаска,заједничкиживот,
заједно, закерала, залудни, занатли-
је,зависност,згодни,желе,женидба,
жениш,живот1;
800(165,414,181)+331+40+248

на
столу115;сто54;у19;испод16;кро-
ву,под13;предлог10;дрвету,горе,
изнад, кров, место, небу, нечему 9;
мору8;дрво,факултету,коњу7;че-
му,мени,планини,преко,тебе,врх
6;часу,ивици,клупи,кревету,памет,
поду,поред,пример,теби,улици,ви-
соко, врху 5; клупа, кревет, нешто,
полици,ставити,тавану,висина,ви-
сини4;брду,ево,евоти,факсу,гра-
ни, испиту, мене, на, небо, ногама,
њега,прозору,сокаку,столици,шта,
табли3;до,факултети,главу,иза,из-
воли,кога,кога?,коњ,крају,кућа,ку-
ћи,лежати,мосту,негде,некога,од,

одгоре,па,планина,плажи,по,поло-
жај,према, себе, секс, спрату, стол,
столица,све,то,ту,уз,узми,врати-
ма,врхусвета,зиду2;Авали,брдо,
брод,броду,цвет,час,челу,чемусам,
чемуси,чистваздух,дати,давање,
девојци,дну,држи,двор,екс,факул-
тет,fax-u,где,глава,главачке,глави,
гори,испред,Ивана,из,изложби,ја,
јабука,јабуку,јакна,јастук,јелци,ка-
фу,Калемегдану,карта,кити,клупу,
коцка, код, колач, коленима, коња,
коси,крај,крилимаљубави,крили-
мамаште,кућу,куковолето,курцу,
кутија,квадрат,лето,ливади,лопту,
лотре,лудомкамену,лустеру,лутка,
ма, мајку, маргинално, мердевине,
месец,месецу,минђуша,море,наја-
стуку,накрову,нанечему,настолу,
наТашу,натоме,над,најзад,нама,
нана,наслоњено,назад,немогу,не-
ћу,некоћ,неваспитање,нивоу,носу,
њему,њу,о,обалимора,облак,оца,
очима,одмору,однос,односисе,од-
озго,одређеност,огласнојтабли,ока-
чити, око, орман, орману, ослонац,
основу, оставити, отвореност, овде,
падеж, памети, планину, плоча, по-
четку, полица, попети се, постоље,
поврх, површина, пред, притиснут,
против,прозор,прстима,првулопту,
пут,путу,распусту,ред,реду,рођен-
дан,рубупропасти,сајам,састанак,
себе и сваког, седим, село, сплав,
спој, спорт, -спрам, спрат, среди-
ни,српском,стадион,стајати,стан,
станици, стављати, сте, столу јела,
ствар,свеживе,свест,свету,шипци,
шпорет,шта?,штикле,тајначин,та-
мо,тањир,тату,тебеличим,терену,
томе,тошке,упод,углу,улазу,ули-
ца,ум,усана,увек,вас,високојно-
зи, време, врх брда, земља, земљи,
зграда,зид,жица,жуто1;
800(165,414,181)+279+37+183

мужеви на
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над
изнад 158; под 83; испод 62; небо
37; горе 19; кров 13; нама, земљом
11;ја9;човек,главом,кућом,облак,
висина 8; небом, просечан, тобом
7;преко,високо6;градом,свима5;
Бог, дан, изнад свих, просек, власт,
земља4;-амном,авион,бискуп,ис-
пред,јачи,јак,надмоћ,нечим,обла-
ци,пад,подређеност,предлог,тим3;
Београд, бољи, бунар, гад, кровом,
моћ,над,неким,нешто,њим,њима,
облацима, од, планина, сад, собом,
сто,столом,виши2;авиони,бдење,
бдети, Београдом, братом, брдом,
буржуј,чај,човеком,чувати,до,дру-
гима, горњи, господарити, хлеб, и
преко,интелигенција,изнаднечега,
јачати, јад, јастуком, јелка, језером,
кад, књига, код, краљ, куглом, ли-
нија, људи, људима, људски, мама,
мном, мноме, моћан, море, мост,
на,нанечему,наднечим,наднеким
бити,надњим,над-ја,надмен,надо-
будни,надређени,надређеност,наду-
ван,надвожњак,надземни,намаима
неко, нашимнебом, натпросечност,
не, не разумем, недодирљив, неко-
ме,ништа,ниво,њих,њом,облаком,
одозго,океан,паса,планином,пло-
ча, победом, понекад, понизност,
попом,поред,поврх,површина,по-
зади, председник, прекор, пресек,
пријатан, прилог, природа, пропаст,
просечни,простор,провалијом,про-
зором,радост,реком,-рилекар,секс,
севером,сивимнебом,сјајанлустер,
снага, снобизам, сокаком, солитер,
спрат,Србија,Србијом,стена,стре-
ха,стрехом,стреја,стварима,сунце,
суперего,сусрет,свакомкућом,све-
мир,свет,свих,свим,шеф,шумом,
тераса, тик, ту, тугом, у висини,

уображен,успех,узнад,узвишен,уз-
вишени, узвишеност, вечност, већ,
већи,висок,више,водом,закон,за-
видност, зграда, зрномграшка, зве-
зда,звезде,женом1;
800(221,406,56)+199+73+140

нада
вера139;жеља73;срећа37;живот
29;будућност26;љубав,очекивање
15; чекање12; успех11; надати се,
сидро10;постоји,спас8;чежња,у
бољесутра,воља7;светлост,верова-
ње 6; Бог, мама, оптимизам, сутра,
утеха 5; боље сутра, ишчекивање,
лаж,последња,срце,убоље,увек4;
безнађе,боље,бољиживот,изгубље-
на,лепо,немаје,очај,сан,страх,стр-
пљење,веровати3;глупост,илузија,
име, испит, лажна, мир, моја, моја
мама,море,надање,новац,очекива-
ти,последњаумире,постојање,пра-
вац,сестра,снови,стремљење,сту-
дент, сунце, све, светло, Топчагић,
туга,убудућност,унешто,усрећу,
усутра,ууспех,умрети,узалуд,уза-
лудно,велико,заживот,задњауми-
ре, желети 2; 7, бело, безуспешно,
благост,блам,бол,бољем,бомбардо-
вање,цеоживот,циљ,црква,чекање
нечега,чекати,да,детелина,добра,
добро, долазак, дужина, џаба, ех,
енергија,есперанца,гранчица,губи-
ти,hope,hope-енгл,храброст,хтење,
хтети,имати,истицање,ишчекивати,
изненађење, ја, јад, Јованина мама,
јун, ка успеху, када, књига, ко зна,
кромпир,лажнанада,лепота,мала,
Маринковић,Мира,мојасестра,мо-
рање,мотивација,мржња,набоље,
Нада, надати, надати се бољем су-
тра, Надица, народњаци, не надати
се, не постоје, недостижно, нема,

над нада
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немам, непостојање, нешто светло,
никаднепрестаје,ништабезње,но-
ва,ново,облаци,оптимист,оптими-
ста,основа,остаје,остајеувек,пада,
памет,Пандоринакутија,Петровић,
плаво,подстицај,покретач,последи-
ца,последње,постојаност,поштење,
потреба, правда, празнина, празно,
празноверје, прецењеност, проф.
НадаКораћ,пропаст,пространство,
пустажеља,рада,сада,санбудних,
се нада, скоро, слабост, слобода,
смрт,спасење,стално,стање,стреп-
ња,судбина,светлатачка,сврхажи-
вота, школа, тешкоћа, тетка, тетка
Нада, Тито, тражење, треба, треба
нам, трема, у Бога, у бољи живот,
у будућности, у путовање, у све, у
шта,уживот,уметност,умире,уми-
репоследња,умирезадња,успећеш,
увекпостоји,увекприсутни,увекту,
узалудна,уздах,узвишеност,варати,
вечна,вечност,вераубољесутра,ве-
раубољиживот,веровања,весеље,
волети,забољесутра,заборав,зеб-
ња,зраци,зрак,звезда,женскоиме,
животнанит1;
800(173,484,136)+231+62+154

надатисе
желети 64; очекивати 52; веровати
44; чекати37; срећа31;нечему27;
будућност20;жеља19;узалуд,вера
18; нада 16; срећи, живети, живот
15;бољем14;ишчекивати,увек11;
успеху9;љубав8;мислити,успех7;
сањати,успети6;чекање,чему,опти-
мизам5;боље,бољемсутра,чежња,
ишчекивање,ненадатисе,очекива-
ње,стрепети,волети,желетинешто
4;бољиживот,добро,добром,имати
наду,оптимиста,поклон,сан,узалуд-
но3;Бог,бољабудућност,бољесутра,

чезнути,добити,доброме,губитивре-
ме,хтети,изгубити,лагатисе,лепо,
најбољем,неизвесност,оцена,очеки-
ватинешто,паре,разочаратисе,разо-
чарење,снови,стрпљење,сунце,све-
тлост,варатисе,завараватисе,жеље
2;акција,бело,битилуд,битимлад,
бити оптимиста, бити спреман, бо-
гу,бојатисе,бољемвремену,бољем
животу,бољитак,бољојбудућности,
брод,будала,циљ,црква,цвеће,чека-
тинешто,чему?,ћорсокак,даћеБог,
демократија,детелина,добитку,до-
брогуспеха,добројоцени,добру,до-
чекати,доћиће,двојци, главобоља,
гледативисоко,година,Годоу,губи-
ти,губитинаду,ха,инадатиинада-
ти,иматициљ,иматиилузију,исти-
на, изгубити наду, извесност, јако,
једино, јун,кајатисе,киша,лагати,
лагатисебе,лажнанада,лажно,лепо
је, лепота, лепоти, љубави, машта,
маштати,мисао,могућност,молити
се,молитва,море,морнар,морнари,
мотив,мото,начинживота,не,непо-
сустати,небо,нечемлепом,нећеса-
мо, некоме, неодговарању, нервоза,
несигурност, нешто, ничему, новац,
обећање,очекиватибоље,очекивати
срећу,очекујем,одржавањеуживоту,
осећања, осећање, парама, патити,
перспектива,плач,поезија,поклону,
покретач, полагати наде, понадати
се,последње,поуздање,право,преда-
тисе,прибојаватисе,прижељкивати,
професор,прошлост,радити,радова-
ти се, разочарање, разочарати, рок,
сија,сијати,смешно,смирење,смрт,
соба, срећни, стрпити се, стрпљив,
сутра,сузе,свемирскиброд,шанса,
шрафцигер, тајна, тежити, тежња,
Тито, топло, тражити, треба више
користитиовајглагол,трошитивре-
ме, трудити се, туга, у боље сутра,

нада надати се
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удати се, укључити се, уморити се,
умрети, упорност, урадити нешто,
усхићење, услов, утеха, увек сена-
дати, узалудно чекање, узалудност,
уздати се, уживати, варка, вечност,
венути, верауБога, вероватиуне-
што, водиља, волети се, за петицу,
зашто,зебња,зезнути,злопатитисе,
звезда,звезде,жељети,живетиула-
жи,жудети1;
800(173,484,136)+233+40+165

наивици
нерава50;смрти39;разума,живота
36;провалија32;живаца27;прова-
лије 26; крај 21; лудила 20; литица
19;нервногслома,слома18;пропа-
сти,смрт16;живот15;лудило,по-
нора 13; пакла, планина 12; понор,
стола11;пад, стена,живци10; ам-
бис,накрају,разум8;егзистенције,
опасност,слом7;нервнислом,пута,
страх6;беса,литице,нерви,плача,
пропаст, руб, света 5; на граници,
снаге,срама,стрпљења,зграде4;бо-
ла,нарубу,очаја,пакао,плач,плани-
не, стене, сто, суза, сузе, висина 3;
амбиса, беде, дрога, егзистенција,
филм, имарици,моћи, наМарици,
нервислом,падати,памети,пут,ри-
зик, тротоара, увек, закон, зид,жи-
лета2;банкина,бес,бескрај,бетон,
безизлаза,близупада,брда,бријача,
ћошак,доћиксеби,драга,гране,гра-
ница, гребен, ходам, ходати, хори-
зонт, храброст, исправност, Ивана,
ивичњак, клацкалица, коцка, којот,
конац,космоса,кост,крах,курца,ле-
да,ливада,лома,могућност,мојжи-
вот,море,моста,мраза,мука,надну,
насредини,науглу,наврху,нервног,
несреће, нестрпљење, невоља, низ,
нож, ножа, обала, облакодер, одан,
ограде,окука,падина,палуба,пасти,

победе,под,поглед,пожурити,пре-
коивице,присебан,прозор,психоза,
реке,рт,с,скраја,састране,сампро-
пасти, самоубица, сан, седим, сет,
скоро, слана, слома живаца, смака,
смисла,солитер,спорим,стајати,сте-
пеник,столице,страха,страсти,стра-
шнаситуација,сунца,суноврат,све-
сти,ШерлокХолмс,ширина,трапез,
тротоар,трзавице,тунела,усредини,
устраху,утеснацу,угао,узивицу,ви-
сити,вода,зграда,зла,жилет,живац,
живети,живица,животна1;
800(165,414,181)+185+11+111

најбољи
први78;најгори49;друг44;ђак30;
спортиста 22; човек 21; ја, ученик
20; играч, студент 17; пријатељ 16;
ас15;најјачи14;првак,супер11;ко-
шарка10;успех9;врх8;кошаркаш,
начин, успешан 7; добар, кошарка-
ши, најлошији, савршен, спорт 6;
најпаметнији, победник, шампион,
the best 5; најуспешнији, одличан,
првиусвему,рад,усвему4;фудба-
лер, међу најбољима, најупорнији,
непостоји,одсвих,Партизан,увек
3; best, бољи, број 1, циљ, дан, ис-
такнут,истицање,изнадсвих,класа,
клуб, медаља, ми, најлепши, паме-
тан,Пилс,поредак,посао,програм,
разред, штребер, тата, тежња, тим,
вредан,врлина2;амбиција,амбици-
озан, атлета, бестселер, бити први,
Бодирога,богат,боксер,бољиодбо-
љег, брат, Бразил, број, број један,
будућност, цар, Цеца Китић, Црве-
наЗвезда,даса,дечко,диплома,Ди-
вац,диван,добро,другарица,други,
дрва, Durex, егоиста, фаца, филм,
формула, генијалан, геније, гласно,
главни, гол, гори, храбар, и, идеал,
илузија,имахоби,испред,истакнути,

надати се најбољи
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истина, историја, изабрани, издр-
жљив,изузетан,један,јесам,Јована,
Југословени,К.Брајант,ко?,Која,ко-
лач,Коштуница,Лабус,лош,луд,љу-
ди,Мака,мама,Марко,МилошВуја-
нић,моћан,мој,мој брат,мој тата,
момак,мудар,музика,насвету,нај,
најнај,најусвему,најбољи,најбр-
жи,најглупљи,најгоре,најхрабрији,
најистакнутији, најсналажљивији,
најспособнији, најсрећнији, најсу-
периорнији,највећи,напуцан,науч-
ник, не баш, не знам, недостижан,
неко,немогућ,необазрив,непостоје-
ћи,непожељан,непревазиђен,неса-
вршен,нештодруго,невољен,однај-
бољих,одликаш,одстрањен,Олим-
пијада,опстају,организованост,осе-
ћај,особина,остају,остварен,отац,
панаравноја,паметњаковић,певач,
Пилслајт,плавимомци,понос,по-
пуларан, породични, претеривање,
придев, просек, простор, провод,
прва,прваксвета,првиунечему,пу-
ноквалитета,пут,радијатор,релати-
ван, резултат, сам,СашаЂорђевић,
сат,скок,славан,славни,смо,снага,
спортисти, Србија, стих, страшан,
страва, стварно, сунце, суперлатив,
Супермен, свемоћан, свемогући,
свет, школа, такмичар, такмичење,
татанасвету,Тесла, thebestсокић,
тип,тонепостоји,трка,тркач,трон,
угрупи,успорту,усвемубити,уче-
ње, учењем, улизица, умишљеност,
усамљен, утакмица, веома добар,
врач,вредноћа,Вукашин,задатак,за-
пад,завист,жеља,живот1;
800(223,540,90)+250+43+183

најзад
коначно253;напокон96;крај35;вре-
ме21;чекање,сад20;хвалаБогу11;
олакшање10; опет 9; већ8; одмах,

срећа7;накрају,никад,после,рас-
пуст, успех, жеља 6; аутобус, циљ,
доћи,дошао,кашњење,крајчаса,на-
пред, одмор, решење, сунце 5; ево,
сада,ускоро4;дочекати,једва,мир,
очекивање,паре,победа,сат,стићи,
стрпљење3;atlast,долазак,ето,ево
га,ипак,крајње,назад,нестрпљење,
нестрпљивост, пауза, плата, поче-
так, поклон, промене, састанак, си
дошао,смрт,супер,школа,то,увек
2;’ајде,бес,близина,бре,бум,чека-
ти,чекатинеког,Дада,делије,дипло-
ма,добити,добро,дочекасмо,дође,
долазиш,долазити,дуго,дугочека-
ње,finally,фудбал,година,ГСП,хо-
ћу,храна,идем,идемо,идеш,испит,
испуњено,ишчекивање,иза,јебисе,
јес, када, код коња, коначно до ци-
ља,коначносрећа,коначност,корак,
крајшколе,крајњевреме,крени,кре-
вет, кући, кућни,лаж,лепота, лето,
лице, лустер, ми, мушко, најпосле,
најзад, напокон услов, напослетку,
напредак,нема,нештодобро,нешто
лепо,нирвана,новац,он,она,оства-
рење,откад,па гдесибре,пензија,
петминутапаузе,петак,плаво,по-
четак учења, погодак, положих Ра-
чуноводство,положити,понедељак,
постигнутциљ,потом,правда,пре,
промена,раднаакција,резултат,са-
ми,седети,слобода,смор,спасење,
стварно,сусрет,сутра,шалтер,штап,
урадити,услов,успелоје,узбрдица,
уздах, велики одмор, викенд, вода,
воз,зајдизајди,зар,звоно,жељени
циљ,журка1;
800(223,540,90)+168+29+107

најшири
најужи62;круг51;дебео33;пут32;
појам29;највећи27;поглед19;ши-
рок 16; простор 15; човек, узак 11;

најбољи најшири
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део10;мореуз,пролаз8;море,велик
7;Дунав,најдебљи,обруч,океан,ре-
ка,видик6;хоризонт,мост,огроман,
општи,појас,струк,свет,ужи,вели-
ки5;кревет,обим,обиман,опус,про-
странство, прстен, смисао, ширина
4;екватор,каиш,небо,облик,преши-
рок, спектар 3; бесконачан, дебели,
дух,град,канал,континент,лук,на,
најбољи,најдужи,најобимнији,нај-
пространији,најужа,најуже,оквир,
опсег,панталоне,погледи,пречник,
простран,пустиња,рукав,руке,Ру-
сија, скуп, улица, узан, Војводина,
врх, врт 2; Амазон, Амер, аспект,
аутопут, базен, билдер, богат, брдо,
булевар,буре,чакшире,чаршав,час,
далеко,девојка,домет,домовине,до-
сада, друм, дугачак, елипса, ФАП,
флексибилан, форамен, глобални,
глуп,хаљина,хоризонти,храна,из-
надсвих, ја, јошшири,Канада,ка-
њон, казан, кланац, клуб, кошуља,
крај,Крстић,кругљуди,кругприја-
теља,крупан,кукови,купус,лавор,
леђа,лопта,мајица,мајушни,маси-
ван,меридијан,мисао,мишић,могу-
ћи,мој,мојдруг,мозак,наговештај,
нај, најчистији, најдебља, најглу-
пљи,најмањи,најмоћнији,најобич-
нији,најобухватнији,најопширније,
најраспрострањенији, најснажнији,
највећа, нема ширег, обао, облаци,
обзор,одмор,омот,опширан,осмех,
отвор,отворен,папир,пашњак,пери-
од,план,плитак,подрум,поклопац,
покрет,поље,посао,практичан,про-
блем, пространо, прут, рапидограф,
растојање,роман,рукавац,рупа,са-
радња, савез, слобода, слон, срце,
стан,став, стољњак,страна,сунцо-
крет, све, свеобухватан, сви,широк
простор,штрик,терен,теретана,те-
риторија,токреке,трака,трг,укругу,

улаз,ум,универзалан,уопштен,уоп-
штени, уски, ушће, ватерполиста,
велико,великодушан,веомаширок,
веран,Војвођанин,волан,задебеле,
загрљај,Златибор1;
800(173,484,136)+215+124+140

напамет
пасти160;научити55;учити50;па-
да41;мипада30;песма24;падати
22; пало16; идеја 14;мипаде,ми-
сао,мозак,учење13;песмица,учим
12; ми не пада, не пада 11; падне
9; глава, причати, знати 7; научено
6; бубање, ми је пало 5; ми падне,
паде, размишљати, ум 4; без везе,
бубалица, бубати, глупост, лекција,
неучим,ништа,пад,песму, сетити
се,штребер,знам3;глуп,говорити,
интелигенција,лупетање,минијепа-
ло,мипадаш,мислити,намисао,на
ум,набубати,напамет,научи,немам,
он,реч,смислити,школа,штребање
2;анатомија,асоцијација,безпамће-
ња,безразумевања,безумље,броја-
ти,брзо,бубало,цео,добро,досада,
досетљивост, дрога, гинем, хемија,
идеје, инспирација, Ивана, изнена-
да, је мозак, кампањац, контролни,
лампа,логика,лукавост,лупитиглу-
пост,механички,меморија,мени,ми
дође,минебипало,минедолази,
миништанепада,мипадаидеја,ми
падало,мипаденешто,мипало,ми
скочи,мислио,мунепада,мупаде,
мудро,начаст,наћелу,на глупост,
намене, на тебе, на уму, набубано,
наизуст,наштребати,не,непадами
ништа,непадам,неразмишљам,не
учити,незнам,немамје,нешто,од
речидоречи, одговарање,падами,
падали, падање, падао, падну речи,
падох,пала,памећу,памет,паучина,
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песмице,песмицу,певам,пиво,пје-
сма, планета, под, подне, поезија,
погрешан, празно, прича, причам,
проблем,пролазити,првамисао,ра-
дити,размисли,размишљам,разми-
шљање, рецитовати, речи, рећи, са
разумевањем, сам, сећање, спавам,
срицати, ствар, свашта, шала, шта
типада,штребати,тачно,текст, те-
рет,тешко,типада,у,УТРЕНУТКУ,
уче,учи,учипесмицу,учиш,умно,
Устав, утичем, увек, вам долазим,
важном, време, заборав, запамтити,
застава, збуњеност, знам Оче наш,
знање1;
800(165,414,181)+186+28+128

напитање
одговор339;одговорити165;одгова-
рам59;одговарати,одговори23;шта
9; упитник 7; како 6; дати одговор,
одговара5;које,неодговарам,знак
питања 4; ?, ћутање, ко, одговарај,
питање, питањем, зашто 3; анкета,
ћутим, дајем одговор, испит, када,
на одговор, о чему, одговорих, од-
говором,шта?2;асоцијација,бежа-
ти, ћу одговорити, дај, дај одговор,
дајем, дам одговор, добих одговор,
досада,гледалаца,хоћешли,хвала,
иодговор,имаодговор,имамодго-
вор, истином, Ивана, изненађење,
јаодговарам,како?,кец,кога,које?,
контролни, куда, куда идемо, квиз,
љубазно,мало,молим,мргуд,мудро
ћутати,неодговарам!,непитај,не
питањем,неумемдаодговорим,не
знам,незнамодговор,нећудаодго-
ворим,нећуодговорити,недоумица,
о нечему, о...., очекивање, оћутати,
одговарамискрено,одговарамо,од-
говараш,одговарашпитањем,одго-
вордати,оговарам,пашто?,памето-

вати,папир,пажња,питам,пиво,по-
сао,потпитање,претходник,проду-
жити,професор,професора,разлог,
размишљам,размишљати,рећи,сад,
самодговорила, се даје одговор, се
одговара,секс,слагати,следи,следи
одговор, страх, свако, школа, тест,
тешко,твоје,уиме,увекодговарам,
увек одговор, зашто?, злато, знак,
знање,знатиодговор,жељазаодго-
вором1;
800(165,414,181)+120+16+90

наранџаст
поморанџа 220; наранџа 115; жут
23; мандарина 20; боја, сунце 17;
цвет13;воће11;весео10;црвен,Хо-
ландија, сок 9; шаргарепа, залазак
сунца 6; џемпер, ђубретар, обојен
5;леп,радост,упадљив,зид4;дукс,
ђубретари, кора, лимун, љубичаст,
оловка, плав, срећа, ватра, весело,
залазак 3; ауто, болест, црн, црве-
ни, дречаво, фанта, јак, комуналац,
круг, лептир, лопта, мама, месец,
море,next,риђ,ролка,ружан,соба,
сунцокрет, светло, шал, топлота 2;
Африка,аранционе,арома,аутобус,
авион,балон,балван,банана,баске-
тара,безвезан,блендер,блудан,бље-
штав, болестан, бољеплав, бостан,
буба,Буда,бундева,цедевита,чаша,
чудан,дете,дизел,досадно,дречав,
дречи, друмар, Ђерић, ђубре, ђус,
експониран, екстрем, ЕПС, fancy,
фенси,фломастер,гадан,гадно,гита-
ра,глава,глупан,глупо,Градскачи-
стоћа,Градско зеленило, грејпфрут,
Индија,ја,јакна,јарко,јастук,језик,
качкет,кајсија,капија,кисео,кишо-
бран, клопа, клупа, к’о поморанџа,
кокос, коса, кожа, кров, купатило,
LALakers,лак,лепо,лишће,љуби-
часто,маљубичаст,мајица,марама,
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маркер,мода,модар,мојајакна,му-
ка,нанџараст,нападан,напоран,на-
ранџе, нарцис, наркоман, настран,
невен,нижутницрвен,нијелоше,
одбојно,офарбан,округао,омиљена
боја,orange,острво,паклен,папир,
петак,пипун,плаво,плод,пријатељ,
прозор,прслук,психоделија,пусти-
ња, радостан, рђа, розикаст, румен,
ружно,сако,сат,сирене,сив,слабо
видљиво,сладолед,слушалице,сна-
га, Срби, сто, сунцобран, сув, свет,
шампион, шаргарепаст, шатор, ше-
шир, школа, Шкотска, Шпанија,
штрикање,Тања,топао,топло,уда-
рац,упечатљив,ведар,ведрина,Ве-
нера, веселост, Влада, зелен, знак,
зрак,жар,живахан,жутоцрвен1;
800(235,199,417)+202+58+147

нарко-дилер
дрога190;затвор21;убица15;кри-
миналац,наркоман,опасност14;ма-
фија,смрт13;кокаин,криминал12;
хероин10;кретен,пропаст9;улица
8;ужас7;будала,пропалица6;цр-
но, губитник, игла, комшија, мафи-
јаш, новац 5;Ђинђић, кожна јакна,
шприц, зло 4; безнађе, ћошак, доп,
друг, јадник, лопов, лоше, манијак,
мрак, олош, подочњаци, полиција,
прах,препродавац,профитер,страх,
стварност,трава,вутра3;адолесцен-
ти,Баја,белипрах,бело,бизнисмен,
црнци,деца,девизе,дога,дрогераш,
филм,идиот,ја,лош,лошчовек,нар-
комани, наркоманија, никад, нож,
ортак,Рада,СИДА,туга,угао,злочи-
нац2;АлКапоне,анкета,банда,беда,
белоодело,бео,бес,беспосличење,
без морала, безакоње, бездушност,
бизнис, бледуњави, Боба, Бодлер,
бос,босмен,boss,Бронкс,цар,cool

дечко,човек,чудно,ћелав,ћелавац,
дечко,дечкоизкраја,дечкоукожној
јакни, деликвенција, дилеа, дилер,
дно,добардруг,добарпосао,дојава,
дрхтање, дрогаш, другар, држи га,
дугакоса,џанки,ексер,електрична
гитара,филм1на1,филмови,Фи-
шек,фора,фрик,гангстер,где?,глуп
човек,глупост,грозота,хапшење,и
1кгмарихуане,илегално,истина,из-
губљеност, је, јефтина кожна јакна,
junky,каоисвакидилер,Карлос,ка-
тастрофа, кесица, клошар, књижев-
ни лик, кофер, Колумбија, комша,
корист,Коштуница,кожа,крај,кри-
мос, крпа,Лабус, лендин, лицемер,
лобања,ловац,ЛСД,лудак,М,маће-
ха,мајмун,макро,мама,марихуана,
Марко,МаркоМ.,Мерцедес,Миле,
милиција,минђуша,мојдруг,мрша-
вост,мржња,не,нећејошдуго,неху-
маност, нелегалност, неминовност,
ненормалан, непријатељ, нервоза,
несрећан човек,Нина, ништа, нове
генерације,Обреновац,охо,опсеси-
ја, оружје,пашта!,ПаблоЕскобар,
пакет,пакетић,Панта,паре,паркови,
павиљони, пијаца, подлац, подрум,
посредник у смрти, пошто?, позив,
прашина, празно, препродавацдро-
ге,преступ,прети,претња,превара,
притвор,прљав,проблем,проблеми,
продаја, продавац, професија, про-
ституција, пун пара, растурач дро-
ге, разбојник, реалност, ризичност,
робија, Родман, ружно, садашњост,
садиста,Саша,сат,Седа,седаш,се-
јачсмрти,ситнариба,скот,слабић,
смех,снаћисе,сналажљивост,стоп,
страшно,сумњив,свуда,Шеле,шко-
ла,шмркшмрк,Шолти,шверцдро-
ге,тамненаочаре,ташта,тата,тип,
тмина, треба да се казни, трговац
дроге,трилер,убице,убиства,убити,

наранџаст нарко-дилер
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улицаграда,уличар,уништење,уни-
штитељ,успех,велики,вене,веша-
ло,вешање,висок,Влада,залечење,
запад, зарада, зарађује, зависност,
злато,злочин,жаљење,Жика1;
800(235,199,417)+275+70+204

насмејан
срећан122;весео117;срећа45;ве-
дар42;зуби33;човек25;задовољан
24;тужан22;леп,радостан21;увек
14; осмех 13; дечак, смајли, уста
10;кловн,радост9;ја,здрав8;дан,
лице,сунце7;дете,раздраган,задо-
вољство6;весеље5;кез,намрштен,
позитиван,смешан,виц4;лик,намр-
гођен, смех, ведрина 3; бели зуби,
цоол,дечко,дивно,друштво,фоли-
рант,грохот,лепо,љут,надуван,оп-
тимиста, smiley, усне, ведро, заба-
ван, жив 2; ако и кад, Беки Бекић,
безбрижан, будаласт, циркус, чика
Раша, девојчица, диван дан, добра
воља,доброрасположење,драг,дру-
гарица, дуг живот, дух, духовит, и
здрав,иронија,искрен,испит,јадан,
Јасмин, Јоца, комичан, лаж, лажно,
лед,лепдан,лепизуби,леповреме,
лепота, луд, Милошевић, миран,
младић, много, Мр Бин, мудрост,
напоран,небо,Недељко,некадбио,
непознато, невин, нежан, о сунце,
одушевљеност,особа,осунчан,оза-
рен, озбиљан, паметан, пас, паста,
подстакнут, поглед, послужавник,
површан, позитивизам, предиван,
превејан, пријатан, пријатност, рас-
положење, ружан, сан, симпатичан,
симпатично, скочко, сладак, сличи-
ца, смешко, смешно, smile, срећан
задовољан, Срећко, сретан, стомак,
сваки дан, свећа, светло, тапшање,
тата,тешко,ТониБлер,тренутак,ту-

га, тв серија, уво, ведар леп, ведар
љубак,веселе,веселост,весељак,ве-
сеоведар,ветар,вртић,закон,здра-
вље,злобан,зуб1;
800(223,540,90)+151+29+100

насмејано
лице317;дете218;весело29;срећ-
но24;сунце15;срећа9;лепо8;ту-
жно7;осмех,пиле5;дериште,кез,
смех,ведро4;гледам,Ивана,ја,ку-
че,радост,зуби3;чедо,детињство,
девојче,гледати,изгледати,јутро,лу-
че,љупко,намргођено,причати,ре-
ћи,слатко,смајли,смешно,супер,за-
довољство,живети,живим,жуто2;
бело,битиувек,чељаде,чудовиште,
дечјелице,детенавцшољи,девој-
ка, доброта, досада, друштво, дуга,
дуго,гледа,ходам,ходати,ивесело,
искра, искреност, исмејано, излази-
ти, кловн, колачи, копиле, лажна,
лудо, љубав, љубазно, љубимче,
љут, маче, мајка, мама, мило, моја
сестрица,морскопрасе,најслађе,не-
бо,обратитисе,образ,око,озбиљно,
паче,певушим,погледати,посмрче,
поздравити, позитивизам, позитив-
но,прасе,прича,пријатно,радосно,
распевано,расположење,растужено,
раздрагана,секамала,секс,Симпсо-
нови, smiley, срце, срећном,сумње,
шалом,тедочекујем,тмурно,топло,
трчати,туга, тугујем,тужан,улице,
усне,уста,увек,ватра,весео,виде-
ти,злато,живахно,живот1;
800(165,414,181)+120+10+81

НАТО
бомбардовање 186; пакт 98; рат 61;
бомбе31;бомба30;агресија25;ави-
он20;Америка17;војска12;агресор,
мржња10;алијанса,смрт9;авиони,

нарко-дилер НАТО
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организација 8; сила, зликовци 7;
ужас6; агресори, убице5; глупост,
неправда,непријатељ,политика,зло
4;безкоментара,nocomment,савез,
снага, страх3; 1999, блато, ђубрад,
Европа,фашисти,фуј,Хаг,крст,ку-
кастикрст,љубав,моћ,небо,ништа,
плаво,превара,САД,Солана,терор
2; !?!!, 24-3, 27, 99., агресивност,
апстрактно, армада, армија, асоци-
јација, авијација,барабе,база,бели
комби, бес, без тате, Бил Клинтон,
бомбардери,бомбардирање,бомбар-
довање99,борба,Боске,Босна,Бри-
сел,булумента,бум-бум,Буш,циљ,
црно-бели свет, добричине, душек,
Џејми Шеј, ЕУ, Европска заједни-
ца, Ф117, фотеље, fuck, гелер, гло-
бализам, глупо, Хавијер Солана и
друштво, иностранство, јачина, јој,
казна, корице, Косово, Крагујевац,
кретени, кројачи судбине, крвопи-
је,лажно,лешинари,лето,лицемер-
је, лоше, лудаци,манијаци,масакр,
Милошевић,моћизлоупотреба,мој
датум рођења, монструм, мостови,
мрак,нацистичкатерористичкаорга-
низација,најгоре,најгори,наметљи-
вост,напад,НАСА,НАТО,незнам,
негативно,нељудско,немир,немоћ-
ност,неодређеност,непријатељи,не-
разумност,неутралан,нирвана,ноћ,
огорчење,огромно,олош,опасност,
опуштање,оружанаснага,освајачи,
ОТАН, плаћеници, презир, присва-
јање, пролеће, пропаганда, проши-
рење,провод,птица,ракете,рат99,
разарање,резигнираност,Румунија,
рушење,САДиВ.Британија,север,
сирена, склониште, Слоба, Слобо-
данМилошевић, слова, смрад, сна-
ге, солдатеска, стрес, сурово, сузе,
свађа, свашта, све најгоре, светски
мир,штато,штета,тајно,тероризам,

тетка, тоталитаризам, трава, у бла-
то, удари, ух,УН, уништити,УСА,
усташе, уживанција, верност, војна
организација, војнисавез, војнички
савез,војскаЈугославије,залећи,за-
пад,земље,злато,злочин,злочинац,
злочинци1;
800(223,540,90)+196+17+148

наука
знање76;учење38;научник24;фи-
зика20;уметност19;хемија18;ис-
траживање,школа14;експеримент,
књига,образовање,памет13;фило-
зофија, живот 11; биологија, мука
10;будућност,напредак9;факултет,
лабораторија8;природна7;доктор,
књиге,математика,рад,учити6;Ајн-
штајн, економија, медицина, откри-
ће,сазнање5;академија,иуметност,
наочаре,научници,НиколаТесла,о
језику, природа, техника 4; достиг-
нуће, епрувета, истраживања, моћ,
мудрост, проучавање, развој, смор,
Тесла, труд, ученост, узвишено 3;
астрономија, атом, богатство, доса-
да,фантастика,филологија,ифило-
зофија, истина, изучавање, компли-
ковано, култура, лепо, лингвистика,
логика, љубав, мајка, машинство,
морал, наочари, научни, о, о живо-
тињама, област, озбиљно, паметан,
посвећеност,разум,студије,свемир,
технологија,теорија,тешко,уметно-
сти, велико, вера, веронаука, вред-
ност,занимљиво,жеља2;академик,
амбиција,Америка,атеиста,бавље-
ње,белимантил,бескрај,биохемија,
циљ,црв,чињенице,чисто,човечан-
ство,човек,дефиниција,деокулту-
ре, добро, доктор наука, докторат,
доктори,достарада,друштвена,ду-
бина,дух,економска,експерименти,
етика,еурека,фармација,фрустраци-
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ја,фундаментална,глава,граница,hi
tech,итехника,идеја,информатика,
институт, историја, истраживачки
рад, истраживати, изучавати, изум,
извор знања, језик, књижевност,
компјутер, корисна, корист, кугла,
културе,лаж,лажи,лед,лингвистич-
ка,литература,лотос,лудинаучник,
лудница,људи,мачсадвеоштрице,
мало замара, мисао, мислилац, ми-
шљење,мојујак,мојамама,молеку-
ли, мозгање, мрак, музеј,Н. Тесла,
напор, напредност, наставак, наша
насушна, научити, научити се, нау-
ка, науке, недовршено, непознато,
нештонедостижно,нештоново,ни-
како,новоиживо,новости,очовеку,
онечему,оприроди,оСловенима,о
телу,оуметности,озубима,оживо-
ту, обимност, образованост, образо-
вања,оглед,озбиљна,озбиљност,па-
родонтологија, пас, појам, полазна
тачка, помоћ, поштовање, потреба,
поучно, поука, поверење, позитив-
на, пракса, права, право, празно,
прецизност,предмет,претерано,пре-
вара,природе,природне,професија,
професор, програм, проницљивост,
прорачун, просперирати, проучава-
ти,прозирно,псеудо-знање,пуноих
има,Пупин,рачунар,раднасеби,ра-
кета,размишљање,развитак,савре-
мена,савремено,савременост,сене
исплати,систем,снага,социологија,
спорт, стоматологија, страст и рад,
струка,стваралаштво,супер,свенау-
ке,свеобухватност,светиња,свезна-
ње,сврха,ширина,широко,теорема,
термин,тескоба,тешка,тешкоће,уџ-
беник, ум, умеће, умно напрезање,
умност, умови, успех, узвишеност,
велика ствар, вежба, висока техно-
логија,високообразовање,воља,за
добро, задатак, закони, замршено,

занат,занимљивост,зависикоја,зид,
знања,знати,жељазазнањем,жена,
животна,животу1;
800(173,484,136)+280+51+190

научити
лекцију 100;напамет45;песму41;
знати35; језик30; лекција 24; ана-
томију,књига21;све18;нешто17;
градиво, волети, знање 16; школа
15; испит, памети 11; песмицу 10;
писати 9; анатомија 8; заборавити
7; енглески, на памет, памет, занат
6;песма,предмет5;читати,учити,
заиспит,живот4;хемију,историју,
лекције,математику,набубати,обра-
зовати,певати,причати,радити,са-
владати, текст, возити, запамтити,
живети3;битипаметан,децу,друге,
физика,физику,говорити,историја,
мислити,много,мушкарце,наштре-
бати, наука, науку, нечему, ништа,
образовање,рећи,руски,сазнати,се
памети,српски,странијезик,свира-
ти,задовољство2;аутономија,азбу-
ка,азбуку,билошта,биологију,бити
упоран, брзо, бубати, целину, целу
књигу,читање,да,дагаблајвим,да
певам,дапеваш,дапливаш,дапра-
шташ,даучиш,давараш,давозим
кола,дебелекњиге,деца,доброосе-
ћање,домаћи,досада,досада
досада,ђак,ђаке,есад...,филозофи-
ју,фонетика,француски,гапамети,
геос,глава,говор,хоћу,ходати,игра-
ти,игру,имати,информатика,иску-
ство, изучити, једва, јести, карати,
књиге,књигу,кола,колоквијум,кори-
сно,користити,кревет,лагати,лажи,
лепоговорити,лепомпонашању,ло-
кацију,љубити,меморија,моћи,мо-
зак, мучењем, мучити се, мудрост,
муку, на грешкама, на памет пало,
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надахнути, напредовање, Наташу,
незнати,некога,немадовољновре-
мена,немоћ,немогуће,непобедљив,
нешто ново, никад, ново, новост, о
сексу,оживоту,обавеза,обрадовати
се,оцена,опаметити,опаметитисе,
опасност, освојити, отац, паметан,
паметно, песме, песмица, пјесма,
пливати,подучити,понашање,пона-
шатисе,послу,поштовати,правила,
правопис,причу,припрема,прочита-
ти,професори,просветити,проучи-
ти,рад,ратовање,разумевањем,ред,
саразумевањем,сарма,се,сесмара-
њу,седење,секс,схватати,схватити,
синове,скијање,снага,сребрне,сте-
ћи,стећизнање,стих,страх,ствари,
суштину,свашта,свештонасинтере-
сује,свештосеможе,свеска,свира-
ње, свиратихармонику,школу,што
више, штреб, штребати, таблицу
множења,то,треба,ученике,употпу-
нитизнање,упутити,узаиспит,ве-
жбати,воља,вожња,вожњу,вредан,
вредети,вредноћа,ВукСтефановић
Караџић,за10,загрејстолицу,зара-
дити,заувек,завршавам,знаке1;
800(165,414,181)+232+25+164

научни
рад 216; експеримент 39; скуп 36;
програм 25; пројекат 23; доказ 16;
научник 11; паметан 10; институт,
памет 9; радови, семинар 8; филм,
лабораторија7;часопис,књига,рад-
ник6;наочаре,образован,Тесла,за-
кон,знање,знати5;доказан,метод,
наука, паметни, проверен, стручни,
школа4;досадни,физика,форум,хе-
мија, интелигенција, истраживање,
људи,наочари,оглед,подухват,по-
знат,реферат,састанак,задатак3;бе-
ло,досадан,епрувета,факултет,ин-

телектуални, интелигентни, истин-
ски, истраживачки, истраживања,
језик, кадар, мантил, процес, про-
налазак, пут, самит, симпозијум,
систем, спор, стваралац, текст, тео-
рија, термин, термини, занимљив
2; Ајнштајн, академија, Академија
наукаиуметности,академик,амеба,
апарат,белимантил,безграничност,
биро, бити неко, близу, богатство,
боље,Божић,човек,чучни,дисерта-
ција, догађај, доказани, доказаност,
докази, доктор, докторски, досада,
дуготрајни,дворац,experiment,фан-
тастичан, фантастични, феномен,
фенси, фикција, филолошки, фило-
зоф, гимназија, глупав, група, хра-
на,интелект,испитивачки,истинит,
истинити,истраживачка,излог,изме-
ђу,изум,компликовани,конгрес,кон-
зилијим, космички, космос, Коста
Чавошки,кретен,лаички,лексикон,
лист,лупа,магазин,мајка,маласло-
ва,мекан,Менгеле,мере,миш,млад,
мозак,мудри,мудрост,над,најбољи,
напредак,научни,научнирад,науч-
ници,недоказан,недоказано,ненауч-
ни, неук, ниво, низак,Нобел, ново,
обрадоватисе,образовани,образов-
ни, одбор, одељење, оловка, опит,
оргазам,оскудација,основни,откри-
вање,отвори,озбиљан,озбиљни,па-
метовање,паранормално,подробан,
поглед,покрет,поступак,поткрепље-
но,поучан,поучни,поуздани,прин-
цип,принципи,природњак,признат,
производ, пронаћи, проналасци,
пропали, рачунар, радити, радни,
радно,рат,размишљати,род,роман,
ручни, садржај, сазнати, сигуран,
спис,стабилност,став,стил,студио,
свеопшти,свет,свезнајући,свирати,
теоријски,тежак,тим,треба,учени,
ученост, успешни, Васић, велики,

научнонаучити
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вид,високум,вишинивосвести,вред-
но,врлински,заиспит,захтев,заморче,
збор,значајан,зналачки,знанствени1;
800(221,406,56)+226+51+157

нација
народ226;Срби36;људи34;држава
27;српска26;припадност11;наша
10;јединство,Србија8;национали-
зам, националност, подела, скуп,
уједињење 6; група, нацизам, скуп
људи,свет5;језик,рација,социоло-
гија,велика,земља4;човек,Европа,
љубав, ми, нацисти, народност, не
постоји, немачка, појам, политика,
вера,заједница,заједништво,заста-
ва 3; 19. век, црногорска, етничка,
етнички,фашисти,Кинези,људска,
Мађари, мала, моја, национални,
обичаји,патриотизам,понос,право,
раса, раздвајање, Србин, српство,
сукоб, уједињене, УНИЦЕФ, унија
2; 18. век, Албанци, Американци,
Арапи,циганска,цивилизација,цве-
ће,чемутоодвајање,чврсто,добар
народ,ентитет,етничкочишћење,ет-
нос,фамилија,Француска, глупост,
граница,границе,грозота,химна,и
народ,идентитет,идеологија,инди-
видуалност, инвокација, искварена,
исто, избеглице, изумирање, изви-
каност, једна, једног народа, канап,
компромитованареч,конвој,Кошту-
ница,култура,личнистав,луда,љу-
де,мањина,мањине,мапа,ментали-
тет,милион,мир,митинг,многона-
ција, мноштво, мрави, национално
позориште, нацист, нарација, народ
српски,народни,нејасанпојам,не-
ка,неко,нема,Немци,нештоново,
ништа,новац,нула,оне,обједиње-
ност, обрадована, одлази, одлика,
одржање,одумире,одвајање,одвоје-

ност,оличење,операција,опстанак,
осећање,овце,патриота,песма,пет,
популација, посебност, потреба,
проблем, пропаст, разлика, разно-
врсност, релација, репрезентација,
родољубље,Руси,самосталност,сек-
та, сепарација, систем, склоп, ску-
пине,СлободанМилошевић, слога,
словенска,снага,спотицање,сродни
људи,становништво,страх,строј,су-
периорност, свеобухватност, свест,
светиња, својственост, шовинизам,
традиција, уједињен, уједињена,
УједињенеНације,уједињено,укуп-
ност,УН,устанак,век,векови,вели-
кинарод,велико,вене,волети,вра-
ћа,заборав,зачаранкруг,заједничка
територија,заједно,заштита,завист,
житељи,жива,живи,живот1;
800(173,484,136)+198+118+138

национализам
нација 41; глупост 23; шовинизам
20;Срби17;мржња16;расизам15;
фашизам, народ, патриотизам 11;
држава,лоше,љубав9;Хитлер,Ср-
бија,Шешељ8;људи,нацизам,осо-
бина6;Хрвати,Коштуница,српство
5;историја,не,Немци,покрет,поли-
тика, рат, сепаратизам 4; без везе,
болест, идеја, лош, националиста,
ништа,подела,понос,потреба,при-
падност, родољубље, социјализам,
вера,зло3;беспотребан,будалашти-
на,данас,добро,достојанство,ДСС,
екстремизам, Француска, грешка,
идеологија, лоша појава, мањина,
нације,назадност,негативно,несре-
ћа,нетрпељивост,одбрана,осећање,
порекло, примитивизам, раса, реа-
лизам, ружно, Слоба, срам, срање,
Србин, страх, строгост, свет, свуда,
Шиптари,шта,унија,увек,уверење,

научно национализам
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завист2;1народ,аха,Америка,Бал-
кан,Батић,бесмислен,било,бољше-
визам,борба,Бориша,будале, cool,
цвет,чежња,чији,човек,данаспри-
сутан, делије, демократија, десно,
дискриминација, до јаја, добар, до-
бра ствар, доброта, доле, досада,
досадно, држављанство, државно,
екстремни, етничка група, етничка
заједница, фанатик, фанатизам, фа-
тализам,фуј,гадимисе,гле,глоба-
лизација, глупизам, ГЛУПОСТИ,
грех,грубост,Хрватска,идеал,иди-
отизам, идиотизама, искоренити,
Италија, избор, издвајање, изговор
забарабе,ја,јео.к.,јединственост,је-
динство,Јевреји,јокја,Југославија,
какосеузме,Каса,коцка,комплекс,
комунизам,корени,линија,локалпа-
триота, лош човек, Љубан, љубав
премадобројземљи,Мађари,мана,
Марко,ми,мишљење,може,мрзим,
мука, народни интерес, народно,
народност, НАТО, назадовање, не
постоји, не претеривати, не треба
нам,неваља,ненационализам,нео-
национализам, неопходан, непотре-
бан,непотребно,неправда,неприја-
тељ, нерационализам, неразумност,
неслагање, невоља, незнање, није
патриотизам, није расизам, никад,
ништалоше,оне,обележје,очува-
ње народа, одбојност, одлука, оку-
пација, оно што немамо, опасност,
опредељење,опрез,оптимизам,осо-
беност,освета,оштро,отаџбина,па
шта,патња,песма,плач,поделе,по-
литичари, поредак, последње зло,
постоји свуда, поштовање, потреб-
но, површни, позитиван, пожељно,
правац,правда,право,православље,
предрасуда,преко,претеривање,пре-
вара,присутан,простаклук,провали-
ја,расиста,расправа,равнопраност,

разлика,разлике,реакција,реалност,
режим,ругло,Руси,ружан,С.Мило-
шевић, самосвест, сарказам, себич-
ност, СФРЈ, сигурност, Скинхедси,
скупштина,смрт,социологија,спута-
вање,СрбииХрвати,срећа,српски,
старо,став,страва,стрес,структура,
сукоб, свађа, свеједно, свест,Свети
Сава, светлост, сви, своје, шовини-
сти,шта је то, тако, термин, терор,
тежак, туга, тупост, у држави, уско
схватање, ускост, усмереност, уза-
лудност,В.Драшковић,вере,влада,
вода,Војводина,врлина,врста,за,за-
блуда,забрањено,задртост,заједни-
ца,затупљеност,злоупотреба1;
800(173,484,136)+289+196+209

националиста
човек43;Србин40;патриота37;Хи-
тлер27;шовиниста24;Шешељ23;
држава19;расиста17;народ14;на-
ција13;политика12;мржња10;бу-
дала, ја, нациста, политичар, рат 8;
Хрват,Немац,отаџбина,земља7;до-
мовина,фашиста,кретен,лош,лош
човек, Немачка, родољуб 6; глуп,
Србија5;четник,Коштуница,огра-
ниченост,Срби,вера4;глупост,грб,
мањина, ограничен,припадник, ро-
дољубље, застава, зло, злочинац 3;
Американац, болест, борац, добар,
добар човек, етнологија, фанатик,
фашизам, Француз, идиот, љубав,
људи, не знам,Немци, непријатељ,
невоља,опредељење,понос,пошто-
вање,претеривање,припадност,про-
шлост,пушка,скинхед,скинс,Слобо-
данМилошевић,смрт,српска,свађа,
свиња,шајкача,Шиптар,терор,теро-
риста,ужас,војска2;20.век,агреси-
ван,бирократија,бити,блабла,боле-
стан човек, Бора Ђорђевић, борба,

национализам националиста
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Босна,бресква,Цигани,ЦрнаГора,
црнац,црнци,црвено,четници,ћела-
вост,далисамја,Даца,дискримина-
ција,добро,досада,дрчан,друг,др-
жавници,екстрем,екстреман,етнич-
ки,Феђа,глупак,глупо,горчина,гре-
шка, губитник,Хаг,химна,Хрвати,
хвалисавац, иронија, искључивост,
историја,Ивана,избацити,избирач,
изманипулисаност,Јевреј, језик,Ју-
гославија, јунак, карактер, конзер-
вативан, краљ,крава, крст, крутост,
ксенофобик,кућа,култура,лаж,ла-
жов, лицемер, лисице, лист, листа,
лоше, луд, лудак, Македонија, ма-
ли,Малић,мама,манипулација,ми,
Мирко, мизантроп, много, моја ци-
мерка, може, мрзети, мрзовољност,
националан, национализам, нацио-
нални, национално, националност,
нацисти,нацизам,надменост,напад,
нарав,народност,насиље,непосто-
ји,нечовек,негативан,немампојма,
немање,ненационалиста,ненациона-
листи, неразуман, несрећник, нето-
леранција, нетрпељив, неустрашив,
неутралан,незналица,никада,нико,
Никола,ништа,новине,образ,одан,
одвратно,одвратност,официр,огра-
ничење, окорео, окружење, опасан,
оштро, отац, партија, партизани,
патриот, патриотизам, пех, плеона-
зам, подлац, похлепност, поносан,
посвећеност, позитиван, правац,
прави, пренаглашено, претераност,
претеривати, претварање, превише,
природа, прост, путник, радикал,
радикали,радикално,раса,републи-
ка,роб,ружно,садиста,самје,само
лудчовек,савез,себичан,скинхедс,
скот, Слоба, смарач, смешно, смор,
социјализам,СПО,српски,српство,
стварност,сукоби,сви,својеврстан,
шарено,шљам,шума,Швабе,тешки,

толеранција,торба,трезвен,туга,тв,
убица,уметник,ускогрудост,ускоу-
ман,усташе,В.Коштуница,В.Ше-
шељ,ВељаИлић,верансвомнароду,
верник, виче, влада, Владан, власт,
Војводина,волети,волисвојнарод,
загрижене,залудно,залуђеник,заме-
на,зао,запад,зашто,затворен1;
800(164,442,44)+284+78+204

невидим
ништа130;мрак72;очи43;слеп,ви-
дим42;наочаре31;магла, слепило
15;тебе14;добро,наочари,нечујем,
никога10;излаз,сунце8;никог,око,
те 7; разлог 6; будућност, истину,
море,себе5;белумачку,болест,не-
бо,њега,смисао,тама,вид4;црно,
ћорав,далеко,даљина, крај,љубав,
слеп сам, слепац, слепоћа, страх,
све,свет,таблу,умраку3;безнао-
чара,чујем,дечко,дрво,дух,књигу,
кола,мачку,невидим,незнам,нећу,
очима, осећам, перспективу, прст
пред оком, слаб вид, слова, слово,
сочиво, спавам, светло, сврху, шта,
табла, затворене очи, живот, жму-
рим2;аутобус,авион,бака,башдо-
бро,бело,бездан,безизлазно,Бога,
боја,боје,боју,бол,боље,циљ,цр-
набоја,читати,човек,чуло,ћорава
бака,ћуп,ћутим,даље,даљину,де-
војку, диоптрија, друга, другарице,
други,другисвет,душу,га,где,где
је,гледам,губитак,хендикеп,игно-
рисање, исход, испред себе, Ивана,
измаглица, ја, јака светлост, јасно,
киоск,коња,коса,кратковид,курац
пред очима, лажи, лепоту, лепу де-
војку,лице,лоше,лошеместо,лоше
ствари, људе, мачка, мачку испред
себе, марама, месец, миша, много
небитно,мрачно,мржњу,мутно,на

националиста на видим
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далеко,наочи,најбоље,неосећам,
невидети,нежелим,недостатак,не-
мам, немоћ, немогућност, неодлуч-
ност,нервираме,нешто,ни,нисун-
цанимесеца,Никола,ништаодма-
гле,ноћ,нос,ограниченост,оловку,
оронулости, осмех, овцу, падање у
несвест,пас,перспектива,понешто,
поглед,повезнаоку,правду,профе-
сор,професорку,прозор,прстпред,
пут,радозналост,рај,реалност,рибу,
ружно,сарма,састав,Сашу,склопље-
не очи, слатко, слава, слепа, слепо,
слепост,слику,собу,спавати,срећу,
стани, струја, струју, стварност, су-
штину,свашта,светлост,штап,што
не желим, такси, тамо далеко, те!,
ти, траву, у даљини, умор, уморан,
уопште,ускраћеност,ваздух,ветар,
заслепљен, заслепљена сам, зашто,
зека,зеница,зид,зло,злобу,зомби,
звезде,желим1;
800(165,414,181)+223+17+152

невладин
организација 158; отпор 30; слобо-
дан, владин 19; народни 16; орган
14; човек 13; независан 12; Г17+,
самосталан11;илегалан8;наш,не-
легалан,страни7;недржавни,орга-
низатор,шпијун,туђ6;држава,ни-
чији, опозиција 5; -а организација,
добар,досијеX,мафија,новац,при-
ватан,скуп,свој,влада4;члан,издај-
ник,мој, нечији, обичан, политика,
приватни, сам, сектор, скупштина,
стран, сумњив, Устав 3; агенција,
агент,анархиста,ЦЕСИД,Г17,глуп,
грађанин,ЈАЗАС,лажан,лични,ло-
пов, људски, народ, незаконит, не-
званичан,организације,паре,плаће-
ник,поштен,противник,рад,синди-
кат,систем,слобода,странац,закон

2; акт, амерички, аполитика, Б92,
бесправни, без корупције, без уче-
шћадржаве,БоркаВучић,цивилни,
човекуоделу,дигиталнакамера,ди-
настија,дивљи,добраорганизација,
добровољац, добровољни, домаћи,
донације,другачији,друштво,дува-
ње, екстра, Фауст, фолирант, фонд,
фотеља, глупост, гомила, грађани,
грађански,хуманитаран,хуманитар-
наорганизација,илегалац,илегално,
интерес,инвалид,исправан,Иво,из-
бори,изборна,издајници,издајнич-
ки,корумпиран,криминалац,курац,
ланац,лаж,лек,либералан,лопови,
лоповски, манипулатор, маркетинг,
масон,Милошев,мир,младост,Мо-
сква,мућка,мутан,народан,народи,
наш!, НАТО, не мамин, неконтро-
лисан, нелегални, нем, ненадани,
неодговорни,неопредељена,неовла-
шћен,неподмићен,неполитички,не-
правда,непризнат,непрофитабилан,
непрофитабилни,неравноправан,не-
режимски, несигуран, несигурност,
неслагање, нестраначки, нешто не-
морално, неуставност, неутралан,
неваспитан, незанимљиво, незави-
сност,ничије,нијемој,нијевладин,
никакав, ништа, non-governmenatl,
обданиште, објективан, облак, оде-
ло, омладина, онда чији, опуштен,
ОСЦЕ, отпораш, отуђеност, озби-
љанчовек,паравојни,парламент,пи-
тање,план,плато,покрет,покушаји,
политикаје,посланик,поштене,пот-
плаћен, позитиван, превара, прија-
тељски,припадност,приватизација,
профитабилан, прогоњен, пројекат,
протест, против, противзаконитост,
путовање, самосвој, самоорганизо-
ван,самостални,самостално,само-
зван, санарин, секташи, сенка, син,
сит, скептичност, скупина, Слобин,

не видим невладин
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слободни,слободно,службеник,смо-
кинг,Стејтдипартмент,странипла-
ћеник, странка, студент, студенти,
студентски, сумњичавост, сумњиво,
супротност,свачији,све,шпијунски,
тајна, тајно, тенденциозан, терор,
туђи,туђин,усенци,ванвладе,Вла-
данБатић,Владанов,владинне,Во-
јинДимитријевић,за,забавно,зани-
мљив,зграда1;
800(235,199,417)+244+127+175

невреди
ништа119;покушавати38;причати
37;плакати28;говорити19;радити
17; покушати, узалуд 16; вреди 15;
труда14;труд13;чекати,ћутати,но-
вац 12; нервирати се, расправљати
10;учити8;безвредно,мислити,тру-
дитисе7;сетрудити,живети6;ићи,
сенервирати5;безуспешно,безвре-
дан,џабе,јефтино,нипаре,ничему,
покушај,размишљати,узалудно,уза-
лудност 4; гледати, имати, лагати,
много,немасврхе,нипетпара,ни-
мало,пара,скупо,туговати,умрети,
волети 3; бескорисно, беспотребно,
безначајно,боритисе,дати,џаба,ку-
кати,лаж,лоше,лутати,нема,немо-
гуће,нервирање,неуспех,ни5пара,
низашта,никако,одустати,памти-
ти,пораз,расправа,слушати,штета,
трчати,трошити2;5пара,алиипак
вреди,бацање,бацити,бескористан,
беснети, беспомоћно, без наде, без
вредности,безнадежно,бижутерија,
блејати,цена,чути,чувати,ћутање,
да, да говориш, да покушаш, да се
трудим, дечко, дискутовати, добро,
дрогирати се, дуката, душа, га, гу-
бити, губити време, хаљина, хомо-
сексуалац, иматипосла, инфлација,
ишта,Ивана,изгубиловредност,је-

бига,Јеленпиво,као,каснити,кич,
копија,крш,курцу,лажно,ленчари-
ти,лош,лошасрећа,лудовати,лупа-
ти,љутња,мавреди,мало,мењати,
метални новац, мизерно, молити,
може, мучење, мучити се, мушкар-
ци, на силу, надати се, немари, не
може, не мучити се, не покушавај,
не покушавати, не радити, не тре-
ба,нетрудисе,нетрудитисе,нева-
ља, не волети, неживети, небитно,
нема помоћи, нема смисла, немоћ,
неупорност, неважне, ни црква, ни
чему, ни динар, ни једну пару, ни
очекивати,нип...боба,нипару,ни
пени,нипокушавати,нипомена,ни
пребијене паре, ни зашљиву, није,
ниједобро,нијемогуће,нијевредно
труда, ништаван, ништавило, низа-
шта,новчаница,нула,објашњавати,
очај,очајавати,одбацивање,одустај,
одустајање, одустајати, оловка, он,
паре,Пинк, писати, пишипропало,
питати, плакање, планови, победа,
полемисати, пољубац, понављати,
порећи договор, праштати, предати
се,предузети,преписивати,престаја-
ти, превара, прича, причатио томе,
пропало,пропаст,псовка,пунопри-
чати, пушити, рад, расправљати се,
разговарати,разочараност,реч,рећи,
самонапред,сањати,сарма,секаја-
ти,семучити,сенервирам,сеосвр-
тати,сеправдати,серасправљати,се
жртвовати,седење,седом,секира,се-
кирати,секс,сета,схватити,спавати,
спомињати,срцем,стариновац,ста-
ти, страх, ствар, свађати се, свеска,
шкарт, штедети, шупље, телефон,
тешкоћа,тиништа,толико,тражити,
треба,требати,трошак,тућисе,туга,
тврд,убеђивати,убитига,учитибез
разумевања, упорност, успех, ути-
цати, узалудан покушај, веровати,
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видим,викати,вишеништа,волети
је,воља,вредност,започето,зато,за-
вист, злато, зло, знање, знати, зној,
жалити,жалитисе1;
800(165,414,181)+277+29+206

нежан
цвет46;груб42;дечко34;додир,љу-
бав28;мио,пажљив25;осећајан24;
добар23;драг17;благ15;диван14;
брижан,човек,мек12;девојка10;по-
љубац,пријатан,слаб9;фин,леп,ро-
мантичан,суптилан8;мекан,руке7;
умиљат6;лептир,момак,мушкарац,
пас,перо,рука,ружа, загрљај5; ја,
јастук,мајка,плиш4; дете, латица,
мама,младић,муж,облак,осетљив,
реткост,сладак,свила,топао,заљу-
бљен, жена 3; беба, без везе, бри-
жљив, доброта, џемпер, геј, гладак,
глуп,кожа,крхко,лепо,лист,љубав-
ник,љубазан,мамин,мажење,Ми-
лан,мојдечко,непостоји,отац,пе-
шкир, понекад, пријатељ, пријатно,
пријатност,прсти,романтика, стра-
ствен,уживање2;аутобус,бадем,бе-
лиоблак,бело,бео,бол,брак,буба,
црн,чедан,чешкање,чежња,чврст,
дечак,доба,добродушан,додири,до-
садан,Dove,драгаособа,драго,друг,
џентлмен, еду, француски превод,
гадан, хирург, хм, хомосексуалац,
Игор,играчка,јадан,јак,јаоБоже,је-
дрост,каосвила,као?,кашмир,Клод
ВанДам,комшија,крхак,крт,курац,
лагано,лак,леписуптилан,лепота,
лепушаст,ломљив,љубазност,маца,
малабеба,маска,маза,меда,медвед,
медвед бели, мекано, меко, мекоћа,
Милош,миловање,мирис,најнежни-
ји, наранџасто, народ, небитност,
неизбежност,неко,немир,непостоје-
ћи,непознато,Неша,невин,нежан,

нежнији,нежност,нико,Никола,ни-
шта,образ,очи,он,опуштање,осе-
ћања,осјећајан,осмех,оштећен,па
шта, пахуља,Паја, паперје, пажња,
педер,пичкица,пиџама,пиле,плав,
плавичаст,племенит,плишаналутка,
поглед,поклон,породица,предиван,
прелеп,пренемагање,пригушеносве-
тло,пријатељство,раде,радост,ра-
зумљив, ретко, романтичност, розе,
сада,сензибилан,сестра,sexy,скуп,
слабо,слабост,soft,сомот,спор,Сте-
ван,страст,страстан,страва,супруг,
свет, свилен, свилени покривач, тај
сам, танан, тата, уложак, умилан,
влажан,заљубљени,зао,зец,жеља,
женско1;
800(235,199,417)+224+57+144

нежношћу
љубав 163; мајка 44; љубављу 40;
мама26;додир22;волети15;мази-
ти 13; дете, руке 9; цвет, миловати
8;девојка,волим7;љубити,рука,с
љубављу6;беба,гледати,грубошћу,
милошћу,нежност,загрљај,жена5;
дечко, доброта, испуњен, лепотом,
мајке, мило, миловање, милујем,
пажња, пажњом, страст 4; јастук,
кожа,лагано,лепо,мажење,показа-
ти, полако, пољубац, птица, руком,
страшћу 3; бело, благ, благошћу,
детињство,девојке,добротом,доди-
ра,фино,гледам,говорити,грубост,
испунити,куца,лепота,љубави,љу-
базношћу, момак, неко, обасипам,
обасипан,обасути,образ,осећај,осе-
ћања,породица,родитељ,розе,рука-
ма,секс,срцем,свила,теобасипам,
топлина,топло,топлота,женско2;а
мождаине,бебе,Биљана,благо,бли-
ста,богат,боли,брат,бригом,брине,
бринути,циљ,цвећа,цвећем,човек,
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човека,ћебе,ћешдобити,дајем,де-
тета,дирати,дивно,длан,добијамо
нежност, добитак, добро, додирни
ме,додирнути,додиром,додирујем,
Драган,драгом,дрво,душа,емоци-
ја, физичко задовољство, глатко,
горети, грех, грлим, грубо, ха ха,
хоћу, играчка, инстинкт, исказати,
искреност, испуњено, Иван Драго,
Ивана,јако,колач,коса,лагао,лати-
ца,лечим,лечити,лептренутак,ле-
пареч,лице,лист,лутка,љубавник,
љуби,љубим,љуљати,љупко,маца,
Маја, мајчином, мајчинском, мајку,
мама и тата, мекано, меко, мекоћа,
ми,милост,милостиво,милован,ми-
ловањем, милује, мио, мирис, мир-
но,могдечка,мушкарац,нега,незна-
ње, нежан, нежно, Никола, ношен,
обасипа, обасипање, обасипати,
обасјан,обдарен,одговарам,одуше-
вити,окружен,он,она,опходи,оп-
хођење, опхрван, опијем, осећајем,
осећајно, осећати, осмех, освајам,
освајање, освојен, памук, паперје,
пас,пажљив,перје,перо,песма,пи-
ле,плавабоја,пленити,плишаниме-
да,побеђујем,поглед,погледати,по-
казивати, показујемљубав, поклон,
покрета, пол, пољупцима, помило-
вати,породицарасте,постижем,по-
стижеш,преправљање,придобијам,
привлачан, прсти, рећи, романтич-
но,руководи,руку,ружа,спажњом,
са,сапунољубави,самобасута,са-
пун,Саша,секористим,сеслужити,
сека,sex,сигурност,силом,слабост,
сматрам, срце, срећа, Стево, строг,
суптилно,суптилношћу,свашта,све,
свима,својом,танано,тегледам,те
љубим,теби,тешим,тишина,топим
се,топлином,тополота,ујка,умиља-
то,усана,уснама,успех,уста,важно-
шћу, великом, влада, вратити, зане-

сеност, заокупиран, зрачиш, звати,
желети,жудимза1;
800(165,414,181)+277+31+196

незадовољство
несрећа34;задовољство32;туга29;
бес27;немир22;живот19;неуспех
16;депресија13;љутња,нервоза12;
собом10;немаштина8;страх7;ло-
ше,мржња,несрећан,срећа6;бунт,
народ, нелагодност 5; беда, фру-
страција,гнев,инат,лаж,нечим,не-
правда,опште,побуна,пораз,увек,
задовољан 4; глад, губитак, људи,
неиспуњеност, немоћ, несигурност,
новац,очај,плач,политика,потиште-
ност,празнина,сиромаштво,велико,
животом3;беспарица,често,данас,
досада,ја,јад,лошосећај,лошаоце-
на,љут,мрштење,мрзовоља, наро-
да,немати,нерадо,неспокој,оцена,
огорчење,осећање,паре,патња,пре-
вара,протест,радост,разочарење,се-
та,стандард,стање,сумња,свакодне-
вица, у љубави, унутрашње, успех,
успехом,узнемиреност,власт2;анке-
та,апатија,апсурд,бедак,бесан,без,
бол,болест,брига,буна,црно,човек,
да, да да, данашњица, дете, довољ-
ство,дурење,душа,ђус,ентузијазам,
главобоља, глупост, говор, гумица,
гушт,хладно,хормон,храна,хронич-
но, хтење, иронија, испит, још, југ,
кад-кад,катастрофа,комплекс,кон-
фликт,критика,криза,кулминација,
лек, лењост, летети, личити,љубав,
малаплата,малисвет,меланхолија,
мене, много, моје, мрак, мргодан,
мргодност,мргуд,мрскост,мука,на-
мрченост,намрштеност,намрштити
се,не,нећу,недостатак,негодовање,
неискреност,неисправност,неиспу-
њење, неиспуњење снова, некога,

нежношћу незадовољство
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нелагода,нема,немар,непотпуност,
неповерење, непријатност, нерад,
нерасположење,нервирање,несамо-
поуздање, несхваћеност, несклад,
нетолеранција,неуспехом,неуспели,
невоља, невољност, незадовољан,
незадовољство,незнање,ништа,нор-
малност,очајно,одстранити,огорче-
ност, опрез, осећам, пад, пасти ис-
пит,пех,пензионер,плата,похлепа,
показати,положајем,посао,постоји,
потреба,поука,предавањем,препла-
шен,превишетражи,презир,присут-
но,притисак,приватно,пркос,про-
клетство,расположење,рат,разочара-
ње,разум,ружноћа,садашњевреме,
самимсобом,самокритичност,сексу-
алост,ситуација,сиво,смор,снужде-
ност,сопствено,Срби,Србија,срце,
стањесвести,стањем,стрес,студије,
суштина,све,светом,свих,свим,сво-
јим статусом, свуда, шамар, школа,
школе,штадасеради,тескоба,тре-
нутак,туча,тупа,тужан,тужанизраз
лица,ураду,учење,учесталост,уну-
трашњост, уобичајено, усамљеност,
услови, устанак, увек присутно, уз-
дах, ужас, вечитост, већина, воља,
вољенаособа,вулкан,зашто,заувек,
збогплата,злоба,звер1;
800(173,484,136)+260+179+178

независни
синдикат99;самосталан58;слобод-
ни53;самостални45;медији38;за-
висни35; слобода28; слободан25;
сами24;људи20;држава19;сам13;
члан, човек, самосталност 12; свој
8;чланови,студент,живот6;ја,зави-
сан5;ЦрнаГора,деца,избори,лист,
народ,одвојен,родитељи,самосвој,
успешан4;Црногорци,овисни,Срби-
ја,студенти,успешни,жена3;богат,

боли их уво, добро, ДОС, грађани,
Косово,ми,млади,одлучни,одрасли,
омладина,покрет,политика,посебан,
радио,радници,република,само,са-
вез, сигурни, способан, способни,
способност,суд,своји,тежња,учени-
ци,Војводина2;18година,Албанци,
Америка,аутономија,аутономни,без
обавеза,будала,cool,дан,дани,део,
дневник,догађај,дрво,држављанин,
државотворни, Ђинђић, феминизам,
фонд,гласник,гољо,град,грађанин,
гробови, хладни,идеал, илузија, ин-
депендент,индивидуалнамоћ,иском-
плексирани, истина, извесни, јак, је
јаколоша,једини,Југославија,канди-
дат,клинац,књига,комитет,компакт-
но, комплетна личност, креда, лаж,
леп,леви,лустери,љубав,мајка,ме-
диј,моћни,наглувост,напор,народи,
несамостални, независни, незнатни,
нико,НИН, новац, новина, новинар,
објекат,одбор,одељени,одлучан,од-
важан,одвојени,одвојеност,ограниче-
ни,опуштен,орган,отац,отпор,ови-
сан, падеж, плашљивост, полудели,
поносан, посао, посебни, посебно,
послодавци, прав, прилагођен, при-
ватни,проблем,продуцент,пројекат,
пунолетни, путник, рад, радити, рат,
робија,ружни,самосвоја,самоћа,се-
бичан,сељаци,сналажљив,сплав,сре-
ћа, срећни, срећници, СРЈ, старији,
СтудиоБ,сурови,шатро,штеточине,
тешкоћа,тв,Устав,веза,везани,запо-
слени,зависно,зависност,зрели1;
800(221,406,56)+184+41+120

незванични
тајни32;званични31;резултати22;
извештај20;податак15;избори14;
резултат 11; гост, информација, из-
вор, несигуран 10; извори, подаци,
вести, званичан 9; тајна 7; лажни,

незадовољство незванични
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необјављен,несигурно,опуштен,по-
литика, разговор, састанак, вест 6;
документ,јавни,скуп5;гости,лаж,
медији,необавезан,непознат,непро-
верен, несигурни, одговор, позив,
скривен4;акт,глас,изјава,јавнатај-
на,језик,лажан,необавезно,непоу-
здан, нетачни, посета, председник,
прелиминарни,скривено,тајно,трач
3;анкета,анониман,безимени,брак,
број,ћутање,дистрибутер,дистрибу-
терМарлбора,глуп,глупост,илегал-
ни,информације,интимни,ишчеки-
вање, избор, коментар, крађа, курс,
не јавни,небитни,неформално,не-
легалан,непроверени,невиђен,неза-
конит,незаконито,обавештење,огла-
си,полиција,представник,прелими-
наран,претпоставка,пријатељ,саоп-
штење,слободан,суд,влада2;адво-
кат,агент,ауторитет,Б92,бескрајно,
бесправно,безвезе,битан,блабла,
близак,брз,цивил,црно,чин,члан,
човек, датум, дете, дезинформаци-
ја, директор, дискретан, дневник,
договор,допис,дописник,досадно,
досије,формалан,формални,говор,
гудачи, илегална, инкогнито, ипак
иманаде,испит,испод,исподруке,
исподжита, изборнирезултати, из-
лазак, измишљени, изненадна вест,
изненађење, извештаји, јел?, канал,
кандидат, корумпиран, Коштуница,
лажно,летак,лист,лоповски,лупа-
ње,људи,маска,међунама,мисте-
рија,могући,мућке,мутан,мување,
муж, најбољи друг, најинтересант-
нији, најпре, натпис, назив, не, не
постоји,незнам,небитан,небитно,
нечујни, недоговорен, неформални,
неформалност, неистинит, нејасан,
нејасни,нејаван,нелегални,нелегал-
но,необавезни,неодговарајући,нео-
фицијални, неофицијално, неофи-

цијелни, непостојано, непостојећи,
непотпун, непотпуно, непотврђен,
непоуздани,непознати,непрецизан,
непризнат,нервозан,несигурност,не-
тачан,невалидни,неважан,неваже-
ћи, неважно, невладин, невладини,
незаконити,незнан,нијејаван,није
сигурно,нијезајавност,нијезвани-
чан,нисузванични,новац,новинар,
новине,о.к.,обичан,обичнолажни,
објавабомбардовања,очигледан,off
therecord,оглас,ограничен,опуште-
ни,опуштено,опуштеност,озбиљан,
патике,победник,погрешан,покрет,
политичар, популаран, потајни,
потврда, поуздање, повик, прелаз,
прерани, приближно, пријатељски,
пријатељство,прикривен,притисак,
приватан, приватни, приватно, про-
фесор,професори,проглас,промен-
љив, пропало, прост, прст, првак,
први,путовање,рад,реч,резултати
избора, Pоми, с поводом, садржај,
сакривен, сакривеност, самозван,
сазнато, син, сива економија, скри-
вање,скривени,слободанговор,слу-
чајни,сматранконачним,соба,спис,
спонтани,спонтаност,спонзор,спо-
разум,став,стидљив,страх,страно,
сумњив,шала,шапат,шпекулација,
шверц,тачнонетачно,тајне,тајност,
тајновит, телевизија, трубадури,
туђ,укорист,уповерењу,уопштен,
упознавање, Устав, увек званични,
уздржан, важно, вештачки, владин,
забава, заборављен, запис, зависно,
Здончић, званични представници,
званичници1;
800(235,199,417)+303+136+214

неиздржљив
слаб165;бол107;досадан45;човек
32;тежак21;напоран18;слабић16;

незванични неиздржљив
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час14;нестрпљив12;издржљив,сла-
бост11;немогућ,неподношљив10;
дан 9; несносан, посао 8; нервозан
7;досада,напор,слабашан,умор6;
нејак,рад,смор,врућина5;јак,неу-
поран4;факултет,глад,грозан,кука-
вица,материјал,нападан,притисак,
уморан,упоран,живот3;бес,болан,
болест, болестан, дечко, физичко,
глуп,испит,ја,килав,конопац,коњ,
лабилан, мучење, напет, немоћан,
неотпоран,несношљив,поглед,про-
фесор, снага, спор, стакло, сунце,
терет, топлота, време 2; бесмисао,
Бјелица,брат,брзоплет,будала,ци-
мер, час историје, читав, чврст, де-
бео,дете,динамика,досадник,дрво,
држати,енглескијезик,глава,говор,
хаос, херој, хистеричан, иритирају-
ћи, историја, истрајан, јадан, јаје,
још,камен,канап,којот,костур,кр-
хак, крхко, кривица, купатило, лак,
ланац, лењ, лош, луд, љубомора,
мајмун, мали, маратонац, ментол,
мисао,миш,млак,мрав,мршав,му-
котрпан,натерену,надут,нагон,на-
метљив, напаст, напорно, напрасит,
неистрајан, неизвесност, некулту-
ран,немиран,неотесан,непопуњен,
нервоза, несталан, нетолерантан,
нетрпећ, неуспех, никакав, нит, ну-
жда,он,отпор,пад,паметан,папир,
патка,плач,попустљив,предаја,пре-
јак,претежак,психа,пубертет,пуца
лако,пуж,радознао, ратник, руски,
сам, сит, сладуњав, славина, сма-
рач, смета, смирен, смотан, смрад,
снажан, спарина, спорт, спортиста,
став, сто, столица, страх, страшан,
студент,свађа,свилен,свраб,школа,
терор, тип, тмуран, Тојагић, траја-
ње предавања, тренинг, тренирање,
труо, у кревету, ученик, упорност,
усхићен,услов,уздржан,ваздух,за-

држив,замор,засићен,земља,зима,
зној,звук,жеђ,живац,живчан1;
800(164,442,44)+202+22+138

некултура
култура59;простаклук55;неваспи-
тање 40; безобразлук, пљување 16;
прост12;простак11;необразовање
9;кич,људи,примитивизам,просто-
та,псовка,псовке8;необразованост,
пљувати,ружно7;глупост,непошто-
вање, неваспитаност, незнање, сме-
ће, срамота, ужас, васпитање, вул-
гарност 6; прљаво, сељак, Србија,
свуда, улица 5; данашњица, лоше,
непристојност, неваспитан, општа,
понашања,простаци,псовање,псо-
вати, страшно, школа, вандализам,
влада 4; Београд, безобразан, бити
фин, бонтон, данас, ђубре, народа,
прљавштина, Срби, свакодневница,
убија,варваризам,живљења3;ауто-
бус,бљак,будала,човек,човека,де-
војка, дивљаштво, дрскост, гадост,
говора,град,хаос,хулигани,јепри-
сутна,јесвуда,канта,мржња,народ,
народњаци, нецивилизација, нечо-
вештво, немаштина, неотесаност,
непажња, непријатност, оговарање,
омладина, просто, реклама, сеља-
ци, свакидашње, свакидашњица,
свиња,шунд, варварство, Вељко 2;
аљкавост, америчка, антикултура,
арогантност,бацати,бацатипапире,
бацатисмеће,банана,барбар,безбој-
но,безобразно,безобзирност,блато,
Цигани, цигарета, цивилизација,
црно,чачкатинос,чудно,дебил,де-
ца, дивља, дивљаци, дивљак, дома-
ћа,досада,друштво,електрана,ево
ме, фино, Годоа, градски аутобус,
градскипревоз,грађани,графит,гра-
фити, гранд, грицкање сунцокрета,

неиздржљив некултура
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грозно, грубост, хулиганство,идио-
тизам, има је, испљувак, Ивана, из
породице,изопаченост,израз,изра-
жавања,ја,јад,је,јелоша,јеодврат-
но, је псовати, је срамота, је свуда
около,јеуСЦГглавна,језаступље-
на, катастрофа, клошари, код нас,
конвенција,кораодбанане,кретен,
култура не, лоша, лоше понашање,
лоше васпитање, љаксе, љубљење
најавномместу,мадувајга,мајму-
ни, малограђани, мангуп, Маријан
Ристичевић, марш у п.м., масовна
култура, масу, ме ужасава, медији,
многотога,моја,мусав,мушкарци,
музика, на улици, нације, народна
музика, нас, навијачи, не прија, не
срцем,неваља,нечија,недисципли-
на, нееманципованост, неке особе,
некултуран, нељубазност, неморал,
необразовано понашање, неписме-
ност, непоштовање себе, неправда,
неприхватљиво,непристојан,неред,
неучтивост, неустајање у аутобусу,
неваспитана,нијефер,Никола,нок-
ти,новине,његова,о.к.ствар,образо-
вање,одгој,одраз,одвратно,одврат-
ност,оговарати,они,особина,озна-
чава,паганство,пијаца,Пинк,пише,
пљује,пљувачка,пљувањепоулици,
подкултура, подморница, погоди,
погрешна,политичар,полусвет,по-
нашање,понижава,постери,праши-
на,презирем,причати,примитиван,
примитивци,примитивна,примитив-
но, примитивност, прљави нокти,
проблем, проблеми, продор, прост
човек,простнарод,простсвет,про-
стаклуци,простоту,псовку,пушење,
рак, распрострањено, размаженост,
реалност,речи,рећидобардан,ре-
сторан,Pоми,сарма,сенепишеср-
цем,сешири,сељака,сељаштво,се-
менке,сестра,сиромаштво,скакање,

скандал,службеник,смећенаулици,
снобизам, спонтаност, срам, срање,
Срба,Србин,срце,стариљуди,сто,
субкултура, свашта, све, свет, свуда
је,свугде,шарање,Шиптари,шљам,
шмрцање, што, траје, тренд, туга,
турбофолк,твоја,уаутобусу,угра-
ду, у позоришту, у Србији, учити,
уличара,уличари,уметност,већина,
вештачке, возач, вредност, вредно-
сти, вулгаран, вулгаризам, Замбези,
зло,жена,живи,жвака1;
800(165,414,181)+319+45+226

нелеп
ружан387;леп22;гадан8;ругоба7;
Квазимодо6;горко,налепница5;до-
бар, етикета, лепак, не знам, ружа,
ружно,тужан4;безвезе,фуј,ружно-
ћа,селотејп,слика,шта3;?,дечко,
габор,горак,изглед,ја,коњ,нелеп,
немам појма, обичан, ознака, пре-
леп, призор, ружно паче, симпати-
чан, свеска, шта?, туга, занимљив,
звонар2;акне,акреп,антипатичан,
антипатично,ас,атипичан,ауто,бес-
потребно, бик, биљке, бљак!, боре,
брука,бубуљица,циркус,црн,цвет,
човек,чудан,дан,диван,досада,до-
садан,Дракула,другастранаогледа-
ла, другачији, духовни потенцијал,
ђаво, експеримент, филозоф, фин,
фластер,флаша, гад, гадно, гадост,
глават,грбав,грдосија,гримаса,гу-
штер, идеалан, искомплексиран,
Иван, јакна, јединствен, као Мира
Марковић, карактеристично, коле-
ге, кољиво, комплекс, коса, крила,
Лепенски Вир, лепота, лептир, ли-
це, ликер, маркица,Мирко, мисао,
миш, млитав, мост, можда добар,
мрачан,мушкарац,најлепши,нака-
за,налеп,народнепесме,неружан,
нечитко, недефинисан, недовољно,

некултура нелеп
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немасреће,Непал,непријатност,не-
привлачан, несавршен, несхваћен,
несимпатичан, несрећан, нешто
без везе, неуредан, није леп, није
он крив, ноћ, нос, обавештење, од-
бачен, одбојност, одлеп, одвратан,
омот,овца,ожиљак,паметан,папир,
паразит,парола,пас,пелен,пелена,
пелинковац,плакати,површан,пра-
вопис, прихватљив, привлачан, пр-
љаво, професор, професор Кинези,
просечан, просечност, радан, рат,
ребус,реклама,ретардиран,рука,ру-
жњикав,сам,Сања,сажаљење,сим-
патично,скидај,сладак,слеп,сличи-
ца,смешно,спољашњиизглед,спо-
љашњост,срце,стар,стидљив,свет,
шаргарепа, шарм, Шешељ, шлеп,
штајето?,шугав,Телеп,тип,тужно,
ученици, углy, усамљеност, већина,
великинос1;
800(235,199,417)+191+123+151

немају
имају 107; ништа 64; новац, пара
59; сиромаштво 45; паре 28; новца
25; појма 23; сиромашни 16; паме-
ти11;очи10;памет,среће,времена
9;мозга,немаштина,укуса8;беда,
кућа,сиротиња,туга6;хлеба,недо-
статак,стида5;Цигани,непоседују,
слуха, стила 4; хлеб, храна, хране,
просјаци,сиромаси,снаге,срца,сре-
ћа,срећу,шта,укус,воде,воду,зна-
ње3;дом,глад,храну,идеје,љубав,
млека, мозак, муда, немати, петљу,
посао,речи,сигурност,сиромашан,
смисла, све, сви, везе, вид, вода,
време2;Африка,беса,бескућници,
беспарица, без, бити, чарапе, дар,
деце,децу,доброту,допунезамобил-
ни,довољно,душа,душу,епрувета,
фали, граматика, грисине, губитак,

идеју,играчке,имаће,имати,Ивана,
избеглице, ја имам, јадни, јаја, кад,
кинту, књигу, ко, кола, компјутер,
комшију, Косово, косу, крпа, кућу,
љубави,мајку,мана,мане,машта,ма-
ште,мир,многи,много,мојесестре,
морају, наћи, налог, не, не дају, не
могу, не садрже, неће, недостајати,
нема, немогућност, необезбеђеност,
неправда,неспособност,несрећа,не-
сташица, ни динара, никог, никога,
ништавило,ноћ,ноге,новаца,обра-
за, обзир, обзира, одело, одговор,
одсуство, они, они немају, оронула
кућа, осећаја, осећања, оскудица,
основу,парапрофесорку,патња,по-
ра,посесивност,посла,поштовања,
правда, право, празно, разумевање,
родитеље,Роми,рука,руке,рупабез
дна,самопоштовања,самопоуздање,
сарма,сијалицу,сирочад,сироче,си-
ромах, сиромашни су, сиромаштва,
сироти,сирото,скитница,сладолед,
смисао за хумор, смисла за хумор,
социологија,срама,Срби,срце,сред-
ства,стан,став,ставови,стрпљење,
струју, сви стила, свог,шал,шкрге,
штета,телефон,трафика,трава,убо-
ги,улица,услове,узимају,зашто,за-
твор,здравље,знања1;
800(165,414,181)+205+21+142

немати
имати 175; сиромаштво 70; новац
56;ништа43;пара39;паре22;среће
21;сиромашан,туга19;беда17;не-
маштина12;новца11;сиротиња10;
сиромах9;празно,времена8;глад,
недостајати, оскудица 7; оскудева-
ти6;недостатак,срећа5;много,не
поседовати, просјак, сиромашност,
страх,време4;битисиромашан,хра-
на,љубав, мало, несрећа, празнина

нелеп немати
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3; бедак, бело, беспарица, без, бо-
гатство, цигарете, фали, изгубити,
мањак,мира,неимати,одрпанац,па-
мети,појма,празниџепови,самоћа,
сирото,средства2;амождаиимати,
аберомале,акција,АудиА8,банкрот,
бескућник,безнечег,безвезе,безво-
љан,биће,бити,битинезадовољан,
бол,деце,дечка,довољноновца,дре-
мати,фалити,финансије,голуб,гор-
чина,грозно,губити,хлеб,храброст,
храну,иматиинемати,иматиувек,
инвалид, искуство, изгубљено, ја,
јад,јадно,класика,клошар,кола,ком-
пулсивност,концентрацију,крај,кри-
за,кућногљубимца,Лабело,лењост,
љубомора, маркице, моћ, молити,
мозак, наде, навика, не заслужити,
не знати, недостајање, некад боље,
Немања,немати,немоћ,несташица,
никога,ништастрашно,новаца,одсу-
ство,оскудно,патити,петље,посао,
прљаво,пропалица,разочарење,раз-
умети, разумевања, ретко, рите, са-
купљати,самопоуздање,сан,сат,са-
вест,сажаљење,севати,сироче,сиро-
машно,сиротиште,ситуација,слика,
слобода,слободу,смисла,смор,сна-
га,срећу,средство,стан,стида,стил,
стила,страшно,стрпљења,струје,су-
пруг,телефон,тешко,тражити,труд,
тужно,умеће,уопште,ускраћено,ус-
краћеност,ускратити,увек,узимати,
визију, воље, зато, здравље, зелено,
жалити се, жалосно, желети, жеља,
жена,живети1;
800(164,442,44)+176+22+124

Немачка
Хитлер128;држава35;рат32;фаши-
зам21;Берлин,земља18;фашисти,
рад12;марка, запад11;Европа, је-
зик 9;фудбал, нацизам 8; чоколада

6;богатство,далеко, II светскират,
марке,нацисти,новац,окупатор,пи-
во,путовање5;гастарбајтер,плаво,
сила, зид 4; Берлински зид, дисци-
плина,круто,Минхен,МТВ,Немац,
немачки,Немци,паре,стандард,шко-
ла,тетка3;аутомобили,бака,бљак,
BMW,богата,црно,чоколаде,даљи-
на,досада,другисветскират,еконо-
мија, гардероба, географска карта,
хладно,хладноћа,индустрија,кола,
логори,Мими,немачкијезик,Ниче,
окупација,разредна,режим,Русија,
ружанјезик,смрт,страх,стриц,су-
ровост,шлем,Шваба,Швабе,Шва-
бија,Швајцарска,терор,ујак,вред-
ноћа, Западна Европа, застава, зло
2;1846-‘48,2.светскират,Адолф,
арбајт, архива, Аријевци, аријевска
раса, Аустрија, ауто, аутобус, ави-
он, Бајерн, Баварија, Баварска, без
везе,безбедност,бизнис,богато,бо-
љиживот,бомбардовање,Бон,Бора,
Божић,брат,Брехт,Цигани,цивили-
зација, црна, час код Зузане, чудна
земља,ћата,далекапрошлост,деда,
десно, девизе, Дирк Новицки, Ди-
зелдорф,ДМ,доберман,добрапла-
та, добро, добродушно, домовина,
Дортмунд,друг, другарство,Дунав,
Енглеска,Есен,евро,фабрика,фами-
лија,финаземља,формула1,Франк-
фурт, гађење, гастарбајтери, гено-
цид, Гестапо, голф, Горан, гордост,
град, грубост, Хајденберг, Хића,
хладнокрвност,имачичка,иностран-
ство,исток,историја,Италија, јааа,
јаје,јако,јебемјојматер,један,Јеле-
на,ЈенсЈеремис,Југославија,камп,
Канмајмун,канцелар,канџа,Карло
Велики,Каролина,кич,киндерјаје,
киша, Клаудија Шифер, кобасица,
кобасице,контролни,Кречмар,Кри-
стина, кромпир, кукасти крст, купа-
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ћи, лед, лепа, лепа земља, Лидија,
логор,ЛотарМатеус,лотре,ловепа-
раде,ЛужичкиСрби,љубав,мачка,
Мајна, Марко, машина, Мерцедес,
министариностранихпослова,Мла-
ден,моћ,мој газда,мрзим,музика,
нагласак, најбоље, најгоре, напре-
дак,НАТО,НАТОпакт,нечијисан,
некултура,невоља,никад,носталги-
ја, нула, обећана земља, одбојност,
одлазак, окрутност, орао, оштрина,
овде,пас,пасош,педантност,плани-
на,планине,плав,плавокосиљуди,
подела, поклон, политички оријен-
тисанаанкета,политика,поље,поре-
кло,Porsche,повраћање,Пратер,пре-
цизно, прецизност, професионално,
прогрес, прорачунатост, пруга, пут,
Рајх,расисти,равница,развијен,раз-
вијеност, реплика, репрезентација,
република, рођаци, РТЛ, рукомет,
ружно,сендвич,сестра,север,севе-
розапад,сир,систем,Србија,строга,
сутра,Сузана,свастика,светскират,
Шпанија,штасњом?,штир,Швабо-
ви, тад, такмичење, тата, техника,
технологија, Тобијас, туга, Турци,
убиства, удаљеност, ујко, уредност,
успех, уштогљеност, величина, ве-
лика, власт, волим, воз, вредни,
вредност, загађење, земља далека,
зи најн, жеља, живот, журка, жути
људи1;
800(221,406,56)+298+66+217

немачкијезик
Немци 41;Немачка 28; грубост 27;
Хитлер24; груб22;Гете14; грубо,
странијезик12;тешко11;фашизам,
ружан,тежак10;рат,школа9;оштри-
на,предмет8;страни,тврд7;ружно,
тврдо6;Германи5;Берлин,безвезе,
германски,германскијезик,хладан,

компликован, наредба, Немац, реч-
ник, учење 4; досадно, енглески,
енглески језик, Европа, фашисти,
филозофија,фуј,германистика,хлад-
но, хладноћа, и књижевност, језик,
књижевност, компликовано, крут,
крутост,култура,незнам,писмени,
посао, руски језик, српски језик,
странац,шлем,Шваба,Швабе,швап-
ски, тешкоћа, тврдоћа, учити, ужас
3;2.светскират,Дизелдорф,други
светскират,гимназија,гломазно,го-
вор,Ханс,икултура, Ich liebedich,
јак,јетежак,књига,корисност,кру-
то,Минхен,нацисти,нацизам,не,не-
познато,неразумљив,неразумљиво,
незнање,нијелош,одвратно,оштро,
писмо, пиво, потреба, прецизност,
професорка,прошлост,рад,смех,су-
пер,Швајцарска, тврд језик, успех,
војска, зелено, знање 2; ?, achtung,
Адолф Хитлер, амелодичан, Аница
Добра, Аустријанци, авион, азбука,
Бајерн,Беч, бел, бело, беспотребно
ломљење језика, безличан, битан,
бљак, брбљање, бриткост, брзо, бу-
дућност, cool, црно, чистота, чврст,
да,danke,дас,даска,давеж,давље-
ње,дебео,деда,ДиркНовицки,ди-
сциплина, досада, досадан, дресу-
ра,друштвен,друштво,дрвен,дуге
речи, Е. Кант, егзотичан, Енглеска,
факултет, Фауст, филм, француски,
газдарица,ге?????,Герман,германи-
ста,германизам,глупав,Гогица,гра-
матика, Грас, Грим, грозно, грозно
звучи, грозота, груб језик, гутање
троуглова,хер,ich,IIсветскират,ин-
тересантан,интересантно,интерна-
ционални,инжењерство,испит,изве-
штаченост,изворзасрпски, jawohl,
јачина, јавол, Кина, кола, компли-
кације, космонаут, кркљање, крст,
круг, леп, литература, логор, лош,

Немачка немачки језика
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лошакценат,ЛотарМатеус,Марја-
на, марка, марљивост, машинство,
маус,мисао,мој,мојаразредна,мо-
нотонија, морати, мрмљање, мрзим
га,МТВ,мука,Н,најгори,наређење,
народ,наставник,неучим,неволим,
неакустичан, неинтересантан, неја-
сноћа, немецки, немелодичност, не-
мушто,Ненад,неподношљив,непо-
знатост,непријатан,непријатељство,
несимпатија, несклад,нешточудно,
нештострано,Ниче,НичеФридрих,
нијелоше,нијемој,Нирнберг,нови-
нарство,новост,његовагрубост,ода,
о.к.,образовање,одбојност,одговара-
ње,одсечно,одвратан,офне,офтер,
окупација,оловка,опор,плав,плави
Немци,плаво,поезија,потребан,про-
дорност,професор,професорРацков
Светлана,р,радост,Ратимир,раз-
вој, реч, ред, РТЛ, румунски језик,
ружанјезик,Санела,сестра,Симпсо-
нови,скуп,словох,словор,сложе-
ност,смор,СредњаЕвропа,странци,
страшно,стриц,стриктност,строго-
ћа,строгост,сунце,суперзвучи,сва-
ђа,светскират,свиња,шијук,шиља-
то, шкљ, шкрипи, штала, штуцање,
Шулц, швабензи, шварц, тачност,
тиранија,ТомиХес,трговачкијезик,
ух, уста, вива, волела бих да знам,
волети, волим, вредност, x, заинте-
ресованост,занимљиво,запад,запе-
тљано,заплитање,заповест,зергуд,
знамга,Жељко1;
800(173,484,136)+314+89+212

неморалан
лош68;човек49;моралан40;безо-
бразан21;аморалан14;чин13;по-
кварен12;непоштен,прљав11;луд,
нечовек,неваспитан,прост8;неча-
стан, проститутка, зао 7; блудник,

глуп, лопов, политика, тип, убица
6; гадан, криминал, лажов, људи,
неправедан,одвратан,поступак,пр-
љаво, разврат, рђав, слободан, свет
4;бескрупулозан,болестан,будала,
Ђинђић, ђубре, грозан, неморалан,
никакав,подмитљив,политичар,про-
ституција,живот3;абнормалан,бес-
круполозан,безморала,безобраза,
блуд, блудан, црн, друштво, етика,
грех,идиот,искрен,искварен,курва,
лаж, лажан, мајстор, мана, нечист,
неетичан, неетички, некарактеран,
ненормалан, неправда, непријатан,
несрећан, одвратност, опасан, опу-
штен, па шта, перверзан, прељуба,
промискуитет, различит, развратан,
савест, сељак, сналажљив, сраман,
стид, тужан, ужасан, вандал 2; 19.
век, алкохоличар, аморал, анархија,
асоцијалан,аван,бескарактеран,бес-
крупулозност,бесмислен,бесраман,
бестидан,безгрижесавести,безка-
рактера,безкочница,безличности,
безскрупула,безскрупуле,безстида,
безбожан,бездушан,безобзиран,без-
вредан,БјелицаН.,блудни,бљутав,
болест,Боске,Бранислав,частан,Чо-
вић,да,даљеодмене,дечко,дирек-
тор, дно, доктор, дом,Достојевски,
другарица,дрзак,дух,Дуле,Душан,
факултет,гадљив,глупост,глупости,
грешан, гроб, грозно, груб, храбар,
храброст,инатлија,искомплексиран,
избор, изгубљен, јадан, јавна кућа,
Кант, као, комарац, конзервативан,
крађа, криминалац, криминалан,
крив, круг, кукавица, лицемеран,
лик,лошпрљав,лошаособа,лоше,
љигаво,љубомора,љут,мафија,ма-
кро,мали,манипулација,маркетинг,
метал,Милошевић,Миљана, мито,
млад,модеран,морал,морон,мрак,
мушко, напаљен, наша садашњост,

немачки језик неморалан
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навалентан, не, нечовечан, недора-
стао,недостојан,нехуман,неискрен,
неистинит, некад, неко, некултура,
некултуран, нељудски, нема грани-
ца,немилосрдан,неморал,неморал-
ност,необавезан,непажљив,непра-
вичан, неприхваћен, неприличан,
неучен, неучтив, незаинтересован,
незнање, незрео, никад волети, ни-
шта,ништастрашно,ништаван,нор-
малан,обичан,оцена,очај,одбачен,
одважност,окрутан,олош,особина,
осуђен,папир,пас,перверзњак,пи-
тање, плави мост, погрешан, поје-
динац, поквареност, политичари,
породично васпитање, поштовање,
предрасуде, председник, преступ-
ник, превара, преварант, пријатно,
проблематичан,професор,психопа-
та,Рада,раскалашан,рат,разуздан,
развратност,разврстан,редак,рела-
тивно, религија, реткост, римски,
себичан,себичност,секс,сексуално,
сиви папир, слобода, смрад, Смр-
да, смрт, средњи век, статут, стока,
страх,суд,свакичовек,свакопома-
ло, свештеник, шећер, шљам, шта,
штапићи,штета, тачан, толерантан,
толерантност,труо,Туре,тв,ученик,
улица, уличар, улични, уобичајено,
уобичајеност,ура,успех,увреда,уз-
будљив,ужас,ужива,уживање, ван
стереотипа, већина, већина данас,
влада,вулгаран,запроучавање,зани-
мљив, запад, затвор, збуњен, здрав,
зид, зло, злобан, злочин, злочинац,
Жорж1;
800(223,540,90)+313+78+224

Немци
народ,рат51;Хитлер41;Швабе23;
фашисти,Немачка22;људи21;пла-
ви19;нацисти15;2.светскират,рад

14;фашизам,партизани12;Германи
11; нацизам 10; дисциплина, наци-
ја 8; плаво 7; немачки језик, пиво,
плавакоса6;Берлин,хладноћа,оку-
патори, тачност 5; грубост, хладни,
хладно,логор,мржња,непријатељи,
ружни, странци, строгост, шлем,
жути 4; други светски рат, фудбал,
Јевреји,плавокоси,плавушани,рад-
ни,стандард,шлемови,убице,ушто-
гљеност 3; аутомобил, богатство,
црно, Французи, фуј, глуп народ,
грубијани,Хегел,језик,логори,мар-
ка,машина,неми,Немице,освајачи,
паре,патња,плав,прецизност,ратни-
ци, сила, шкртост, техника, тврди,
униформа, војници, запад, зелено
2; агресивност, агресори, Алексан-
дра,Ана, аријевац, аријевци,Ауди,
Аустроугари, Аушвиц, аутомобили,
Bach, Бајерн, бандити, Бата Живо-
јиновић, безосећајност, богат, бол,
цивилизација,чистеулице,даљина,
дебели,дебело,ДедаМраз,демокра-
тија,Дизелдорф,добракола,добри,
добриљудиалициције,досаде,до-
садни,дрипци,друг,експанзија,Ен-
глези,Европа,фашист,фашиста,фа-
шисте,Фирер,Франкфурт,фудбале-
ри, геноцид,Гете, глупост, глуваћи,
глуви, гнев, група, Хамбург, Ханс,
хладнокрвност, холокауст, Ich liebe
dich, II светски рат, III рајх, инду-
стрија, исељеници, искривљеност,
исто, истрајност, издаја, издајице,
Јасеновац,капа,КарлМаркс,клица,
кобасица,крст,крути,кукастикрст,
квалитет,лепи,лошиљуди,лудаци,
мачка,малиплави,марљивост,Мер-
цедес,Минхен,мотор,мргуд,мртви,
наочаре, напредак, наредба, наши,
наука, не волим, неистина, немечи-
на,неразумљивост,несимпатија,Ни-
јемци, нису лоши, новац,Новицки,
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очајници, одвратни, педери, пегав,
пегави црвени, пегави људи, пеге,
перфекционисти, пивопије, плавци,
плаве косе, плави људи, плавуше,
плови,посао,поштење,пракса,пра-
ведобракола,презир,Прле,проспе-
ритет,Пруси,пуцају,радилице,ради-
ти,радници,Рамштајн,расисти,ра-
товање, ред, родбина, ругобе,Руси,
ружан, ружно, ружноћа, сија, сир,
скамењени, Скандинавци, скокови,
Словенци,смрт,сналажљивост,Ср-
би, СС-овци, страх, страни људи,
строги,судалеко,суплави,суперљу-
ди,суревњивост,свађа,светскират,
шапка,Шиптари,штодане,Швар-
цвалд, Швеђани, Т. Ман, техничка
нација,терор,ТомиХес,туђи,туђи-
на, убиства, уредни, уредност,Ваг-
нер, војска, војску, вредан, вредно,
зелени, зликовци, зло, злоба,жите-
љиНемачке,жуће,жута,жутабоја,
жутакоса1;
800(173,484,136)+253+92+179

неповерење
лаж 81; поверење 51; сумња 39;
страх 35; несигурност 31; невера
20; издаја 18; људи, неверица 14;
неискреност10;уљуде,вера8;при-
јатељ 7; лоше, љубав, непријатељ,
увек, влада 5; истина, не веровати,
непоузданост,неверовање,незнање,
одбојност,опрезност,тајна4;банка,
човек,другарица,ја,лошаособина,
неистина, немати, неразумевање,
неуспех, новац, разочарење, сла-
бост,странац,стрепња,зазирање3;
инат, издајица, крај,љубомора, мр-
жња,не, неправда, непријатељство,
неверство, ништа, обмана, осећај,
отуђеност, плач, политика, понос,
превара, проневера, резервисаност,

скептик,стално,свађа,туга,унеког,
унекога,увласт,верност,веровати,
зазор,жена 2; бег, Бељац, без везе,
безобразлук, бивши друг, бледо,
бојазан, бол, брат, брига, чекати,
честапојава,често,ћуд,ћутање,да-
љина, данашњи свет, деце, досада,
другарство,другови,држава,Гајић,
гласање,имати,исказати, искуство,
избегавање,издајство,издати,изгу-
битинаду,једобро,кева,коцка,код
људи,кога,компјутер,ксенофобија,
лагање, лагати, латиница, лажеш,
лажи,лажнипријатељ,лажно,лош,
лош друг, лош однос, лоша нарав,
људска одлика,љутња, мало, мана,
маркетинг, мрачно, нада, напетост,
наравно,наше,неваља,неверујем,
неискрен,некад,нелагодност,нема-
тивереунешто,непоштено,непове-
рење,неповерљивост,непознанство,
непознавање,непријатно,несамопоу-
здање,несигурно,несклад,неслога,
нетрпељивост,нијепријатељ,никад,
нормално,очајање,односизмеђуге-
нерација,ограда,околина,омладина,
он, опасно, опећи се, оповргавање,
опрез, опште, оптерећење, особа,
особина,паметно,пас,плашљивост,
подозрење,подсмех,показати,поли-
тичар,постоји,потребно,поверења,
површност,повученост,празан,пред-
седник, према другу, према коме,
премаљудима,преманекоме,према
странцима,претварање,превареност,
преварити, пријатељство, присутно,
присутност,привреда,продавци,про-
паст,раскид,разлог,сразлогом,сам,
ситничарење,скепса,скупштина,сло-
га,смех,спас,спутавање,срдачност,
срећа,странци,стварност,сујета,су-
здржљивост,свакоме,све,свет,шеф,
школа,штета, тескоба,Тојић, тврдо-
главост,учовека,удруга,удругара,
удруге,уособу,усебе,усистем,у

Немци неповерење
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сутра,усве,убиство,улизиштво,уса-
мљеност, успомене, увреда, узалуд,
узнемиреност,узрок,ваљапонекад,
варање,васпитање,вековно,верују
себе,веза,владаСрбије,владе,вла-
ди,власт,власти,време,заслуга,за-
твор, затвореност, завист, зазирати,
зло,злоба,жалост,жаљење1;
800(173,484,136)+256+117+185

непријатељ
пријатељ 129; рат 60; мржња 37;
зло18;противник,страх17;супар-
ник13; зао11; друг, свађа9; човек
8;Немац,опасност,пушка,змија7;
државни6;борба,ђаво,лош,оружје,
ривал,смрт,убица,злоба5;држава,
лош човек, лоше, народа, нико, су-
коб,Шиптар,туча4;Албанац,Аме-
рика, болест, црн, црно, душман,
нечовек, покварен, пред вратима,
свуда,убиство,усташа,заочовек3;
бес,бомба,будала,човечанство,гад,
губитник, избегавати, издаја, крв,
крвни, лаж, љутња, много, напад,
народ,НАТО,недруг,неистомишље-
ник,Немци,немир,нож,опрез,опре-
зност, пиштољ, поглед, препрека,
пријатељи,ров,ружно,странац,су-
да,сви,шлем,туђин,убице,убити,
враг,време,завист2;Албанија,ало,
Амер,Американац,Американци,ан-
тилопа, бесан, Безарка, безначајно,
безнадежан,бежи,битка,бившидеч-
ко,близу,бол,болесник,бомбардова-
ње,Бора,бранити,бркови,Буш,цар,
црква,црнило,цвет,ћелавост,далек,
далеко, даљина, демагогија, дипло-
матија, домаћи, домородац, досад-
не,драгоцен,другарице,душманин,
ЏорџБуш,елиминисати,фронт,гле-
дај,глупи,граница,грозан,ха,Хен-
ри Ибзен, hostile, Хрватска, идиот,

имагинарно,искушење,изазов,избе-
гавање,издајник,ја,јадник,јасно,је-
дан,једнаособа,КаћаиСаша,казна,
кинескачетврт,клонитисе,Кљајић,
којето,комшиница,конкурент,коњи-
на,копље,крознишан,лађа,лажов,
лицемеран, лични, лош друг, љут,
мачка,мак,мали,мало,Марина,ме-
так,мој,мрзети,наркоман,народни,
непостоје,непостоји,непријати,не
волим,неко,некокотеневоли,не-
ма,Немачка, немати, неподношљи-
вост, непотребан, непотребно, не-
познато, непознавалац, непожељан,
непријатељ, неразумевање, нешто
лоше,нетолеранција,неверство,не-
воља,ништа,низак,нос,новац,ње-
гов,одбиј,одбојност,ограниченост,
оконас,окружење,онајкотемрзи,
опасни,опростити,ослобађањеенер-
гије, пакосник, пијани мушкарац,
плав, победа, подао, подмуклост,
подвала,политика,помоћ,поштова-
ње,познаник,празно,претња,профе-
сори,прогнаник,промашај,пропаст,
рак,разговор,река,Рома,саботажа,
САД, Сашка, себи, слаб, слободе,
слуга, смртни, снага, споља, спорт,
страни, страшан, супарница, свако,
свакодневица,Шиптари,школа,што
даље,Швабо,такмичење,тамно,те-
рор,терорист,терориста,терористи,
туга, турбо фолк, Турчин, убиства,
учења, УЧК, уљез, униформа, уни-
штен,уништити,унутрашњи,упозо-
рење,увек,ванземаљац,вести,вла-
да,војска,врат,врата,вреба,запад,
зашто,зликовац,злобник,злоћа,зло-
твор,звезда,жена1;
800(164,442,44)+280+53+196

нервозан
човек 82; љут 58; смирен 40; про-
фесор 36; миран 23; бесан, напет

неповерење нервозан
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18;живчан17;испит15;ја,студент
10;нестрпљив,узнемирен9;бес8;
нерасположен, несигуран, неуроти-
чан6;анксиозан,болестан,брз,луд,
љутња,несрећан,нокти,пас,распо-
ложен, тата, возач, живци 5; глуп,
отац, свађа, весео, живац 4; дечко,
депресиван, добар, хладан, изнер-
виран, немир, немиран, нервчик,
неуравнотежен, незадовољан, опа-
сан, опуштен, поштар, пред испит,
проблеми, школа, тужан, уплашен,
знојав 3; бол, брат, будала, цигаре-
та, црв, дечак, досадан, дрхтавица,
грицкање ноктију, хистеричан, ин-
диспониран, кондуктер, контролни,
лептир, лик, лош, намрштен, напе-
тост,немогућ,нерасположење,нер-
воза, нетрпељив, паника, проблем,
продавац,радник,растројен,раздра-
жљив, сталожен, старац, сузе, тип,
трема,учење,умор,уморан,жена2;
агресиван,атмосфера,аутобус,благ,
блесав, болесно, болница, браон,
cool,цртеж,црвен,црвено,често,чу-
дан,чворак,ћубица,да,дан,данас,
данассумногитакви,дебео,депре-
сија,дете,дрчан,дрхтање,дрхтати,
дрхти,дрога,другарица,џангризав,
ђак,фрустриран,гадан,гладан,гла-
ва,глупан,грицкање,грицкати,гро-
зан, груб, хаос, хистерик, ходање,
идиот, импулсиван, исцрпљеност,
исхитрен, ја сам, је неко, кастинг,
кисео,к’опас,комшија,константно,
константност,кретен,лак,лаж,леко-
ви,лењ,леп,лоше,лошерасположе-
ње,љутит,мачак,мајка,мана,мир,
много, мој отац, моја сестра, мрк,
мрско,мрзовољан,мука,мушкаосо-
ба, музика, надрндан, напамет, на-
паст, наставник, натмурен, навика,
негативна енергија, негативно, не-
љубазан, непотребно, непредвидив,

непријатан,нерв,нерви,нервирање,
нервозан,нервознији,несаница,не-
сигурност, несмирен, неспокојан,
несрећа, нестабилан, нестрпљиво,
неурозан, неваљао, незадовољна
особа,незаинтересован,није,нокат,
нота,новине,нож,обланда,одбојан,
одбојност,одвратан,огледало,охол,
осетљив, особа, паклен, пакостан,
пати,пензионер,плач,помало,прек,
профа,простак,прст,психичкоста-
ње,психологија,психотичан,пушач,
пушење,радостан,расејан,руке,ру-
жан, сам, сапутник, сиво, скењан,
слаб,слабост,сладак,смркнут,смрт,
спор,спутан,срећан,стално,страх,
стрес, стрпљив, струја, света,шеф,
шетање, шизофреничан, тест, тре-
шње, трзај, туча, Турчин, ученик,
уплашеност, успаничен, усплахи-
рен,узбуђен,уздах,узрујан,ужасан,
ватра, ведар, вика, влажан, вожња,
врућ, зајапурен, зао, запис, збуњен,
зној,жутабоја,жуто1;
800(173,484,136)+274+34+184

несигурност
страх145;сигурност55;незнање25;
ја,слабост17;нестабилност12;боја-
жљивост,неповерење,плашљивост,
трема7;неизвесност,самопоуздање,
стрепња,усебе6;испит,немоћ,нео-
длучност,сигуран,уплашеност5;ко-
лебљивост, комплекс, кукавица, ло-
ше,љубав,мана, нелагодност, очај,
осигурање,сам,самоћа,стид,зашти-
та,зависност,збуњеност4;безсамо-
поуздања, дете, дрхтање, двоумље-
ње,факултет,контролни,лабилност,
непоузданост, нестабилан, ништа,
новац,особина,пад,пораз,пропаст,
смотаност, сумња, туга, уплашен,
увек, живот 3; анксиозност, беда,

нервозан несигурност
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беспарица, бојазан, бојазност, бри-
га, црвени образи, човек, дрхтави-
ца, кључ, кола, колебање, лабавост,
младост, мост, наиван, недостатак,
немогућност, непоуздање, нервоза,
несамосталност,неспремност,несре-
ћа,неуспех,невера,очајање,одгова-
рање, осетљивост, особа, политика,
понекад,повученост,промашај,рат,
секс,стидљивост,школа,улица,ве-
ра, вожња, знање 2; 90-е, бацања,
банка,бедак,беззнања,болест,бор-
ба,често,чежња,да,даље,деца,Дел-
таосигурање,досадан,дрхтањегла-
са,држава,Дунавосигурање,ђаци,
финансије,грашка,греда,инфериор-
ност,инфлација,интровертност,ис-
фрустрираност, искомплексираност,
Ивана, изглед, изгубљеност, изјава,
јакна, јаз, јеприсутна, језик,канап,
карактер, катанац, клацкалица, ко-
са, кућа, кукавичји, кукавичлук,
лабав, лабаво, лабилан, лек, лично
ја, личност, лоша, луд, људи, људи
око нас, мајка, мали, мама, мањак
самопоуздања, материјална, мир,
мој отац, можда, муцање, мучење,
напет,напетост,наркоман,неваља,
недосетљив, недостатак самопоу-
здања, недовољност, неефикасност,
неискуство,нејасност,нелагода,не-
маштина,неминовност,немир,нео-
бјективност,необразованост,неодго-
ворност, непотпун, непотребан, не-
потребна,нервирање,несамопоузда-
ње,несамосталан,несналажење,не-
способност,несталност,несвесност,
неуротичност, неверан, неверност,
невоља, незадовољство, незрелост,
никад,Никола,нисам,нисисигуран,
ноћ, оцењивање, одговор, одлука,
опасновреме,опетја,осећања,осе-
ћање,осигуран,отуђеност,паовај...,
падање,паре,пас,песимизам,плач,

плашење,плашљив,посао,посесив-
ност,поуздање,поверење,позадина,
предавање,препрека,пријемни,при-
сутно,проћиће,пропадање,прости-
тутка, први пут, разум, реч, ризик,
сад,сестра,сигурно,сиротиња,сива,
скривен,скромност,слаб,слабосло-
нац,сладак,смелост,смотан,смрад,
смушеност,спокој,срам,срамота,ср-
це,стабилност,стакло,став,страст,
страшан, стрес, струја, сумњичав,
суочавање, супротно од сигурног,
свакодневницаКосова,све,тешкоће,
тишина,то,трапав,трапавост,удру-
ге,ученик,учење,удаљеност,улице,
уобичајено, усамљеност, узнемире-
ност, узнемирење, ужасно, везива-
ње,влада,власт,забринутост,запла-
шен,затвор,заваравање,зебња,зец,
знам,звекет1;
800(221,406,56)+285+58+189

нетрпељив
досадан79;неподношљив50;нерво-
зан41;човек23;несносан17;немо-
гућ16;нестрпљив13;нетолерантан
12;трпељив11;живчан10;нервоза,
професор9;лош,одбојан7;досада,
љут,немаран6;бесан,брз,луд,од-
вратан,стрпљив5;безобразан,глуп,
мрзак,немиран,непријатан,несигу-
ран, несношљив, тежак, трепавица,
зао,живац4;ја,мржња,намћор,не-
дружељубив, неспретан, несташан,
никакав,ништа,понекад,суров,сва-
ђа3;агресиван,брат,брзоплет,друг,
дрзак,грозан,груб,изненађење,ком-
шија,напаст,напор,напоран,народ,
немоћан, непопустљив, непријатељ,
неразуман, несталан, нетрпељивост,
очи,одбојност,однос,опасан,особи-
на,политичар,према,радознао,рат,
разговор,смор,смотан,Шешељ,школа,

мударнесигурност нетрпељив
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шовиниста, ужурбан, зајебан, зло-
бан2;агресивност,Албанац,антипа-
тичан,бекство,бес,безразумевања,
безобзиран, безосећајан, биологија,
бирократија, благонаклон, Бојан,
Боске,брзина,будала,бус,цимерка,
циничан,црни,црно,црвен,чекање,
чело, често, члан, да, далек, дете,
дискриминација, добар, досадно,
доследан, дружељубив, Дуле, џан-
гризав,џогинг,Ђелић,Ђинђић,гад,
глуп човек, горак, Горан, хаотичан,
хистерија, хитар, хладноћа, Хрват,
импулсиван, Ирак, иритант, ири-
тантан, иритирајући, иритирање,
исфрустриран,ИванапремаВлајку,
избегавање, изгубљен, ја понекад,
је, јунак, карактер, карактеран, ко-
лерик, комшија Стеван, кондуктер,
коса, кратких живаца, крпељ, лењ,
левак,лудак,лудило,људскаособи-
на, мазга, миран, мргуд, мргудан,
мрзећи, мрзи, мрзовољан, нациста,
нагао, наиван, наметљив, напоран
човек,напрасит,нарав,навијач,неиз-
држљив,неизвесно,неко,некокони-
је стрпљив, некултуран, немерљив,
неморал, ненормалан, необично,
необуздан, неодговоран, непажљив,
неподношљив човек, неподношљи-
вост, неприхваћен, неприхватљив,
непријатност,неприступачан,непри-
влачан,неразумевање,нерви,несхва-
тљив,несигурност,неслагање,нете-
мељан, нетолерантна, нетрпељив,
неумољив, невољен, незадовољан,
незанимљив, незгодан, нисам ја,
очај, очекивање, одбачен, огорчен,
окрутан, осећај, особа, особан, па-
пир,покушај,поремећен,прек,пре-
мадругима,премасвима,пресудан,
прича, проблем, професори, пси,
рад,радикали,ракија,расе,рис,саче-
кати,сам,себичан,сестра,сигуран,

сигурност,сиво,скинхед,скот,смо-
рен,смрад,спор,старац,страх,стра-
шан, строг, стрпљење, сукоб, сви,
свраб,Шабан,шамар,таласита,тата,
телевизор, тих, тренер, трепавице,
треперити,трпљив,туре,тврдоглав,
у бокте, уа, ученик, умирити, умо-
ран, увредљив, ужасан, ватра, вика,
Владан,власник,вук,замишљен,за-
моран,запад,зашто,зима,злоба,зве-
зда,жељан,живахан,живчаност1;
800(221,406,56)+280+103+199

нигде
негде63;свугде49;овде39;никад,
ништа37;нема29;свуда24;недођија
19;непостоји14;где,никуд13;нику-
да,празно11;изгубљеност,пустиња
9;мрак,тамо8;безнађе7;билогде,
ићи,непостојеће,никада6;непосто-
јање, празнина, ту 5; бескрај, игде,
ја,каоовде,крај,место,нигде,уто-
пија4;беспуће,не,неидем,непосто-
јаност, ни на једномместу, острво,
Србија,стићи,шума3;Балкан,црно,
ћорсокак,досада,иништа,излазак,
Југославија,ми,насвету,неићи,не
стићи,небо,некуд,немага,немати,
непостојећи,ничег,ничега,нико,ни-
ког, пусто острво, пустош,пут, рат,
сада, стајати, страх, свемир, те не-
ма,усвету,васиона,ваздух,више2;
Алиса,аршин,Аустралија,баш,ба-
шта,бело,без,безциља,безизлаза,
безљубави,безсата,безуспеха,без
везе,безизлазност,благостање,бли-
зу,Бог,брдо,ципела,далеко,данас,
дрога,двориште,филозофија,гане-
ма,хаос,хармонија,Хаваји,иникад,
исвуда,иког,илисвугде,изсвојеко-
же,изгубљено,излаз,јенема,каоу
Србији, ко, космос, крај нас, краја,
кретање,куће,кући,куда,лавиринт,

нетрпељив нигде
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лутати,Матеа,мира,моранегде,Мо-
стар,можда,мрзовоља, н, на крају,
накрајусвета,нанебу,нажалост,на-
супрот,неиди,неизлазим,ненајед-
номместу,неводи,незнам,некад,
некада,немаместа,немаштина,не-
могуће, немогућност, неодлучност,
неодређено, неограниченост, непо-
кретност, непознато, неухватљиво,
нинаједнустрану,нинанебунина
земљи,ни тамониовамо, нигдина,
нијелепше,ниједноместо,никамо,
никога, ниоткуда, нисам, ништави-
ло,новац,очај,однемиладонедра-
га,одавде,одлазак,оконас,останак,
ова држава, овуда, Оз, па ни онде,
пара, Патрис, паучина, Петар Пан,
појам,понегде,понекад,понор,по-
сле,простор,прошлост,провод,пу-
пољак,пусто,раскрсница,сад,Саха-
ра,сакривен,самоовде,самоћа,Се-
вернипол,смисла,смрт,соба,срећа,
стереотип,сто,судбина,сунце,свет,
светло, сви, свукуда, тунегде, туга,
урадити,увек,вулгарност,застој,за-
тупљеност, затвореност, збуњеност,
земља,земљачуда1;
800(223,540,90)+217+94+142

низак
висок243;мали152;човек66;пату-
љак47;стандард17;раст13;кратак
11;дебео9;ниво8;кепец7;дечак,
притисак,ружан,смешан6;дете,ма-
лен, висина 5; комплекс, сто, жбун
4;глуп,маличовек,мало,мана,ру-
жно,схортy,ситан3;брз,доле,ме-
тар, нисам, нижи, слаб, смешно,
старт,штап,ударац,здепаст,земља,
зид 2; бео, близак, близина, бљак,
брат, буре,Циганин,цигла,ципела,
цвет,човечуљак,човексацрномко-
сом,дебљина,дечко,ДенидеВито,

дежмекаст, доходак, Драгана, дрво,
дубок, духовно, Џеј, фудбал, гор-
штак,инфериоран,изглед,ја,јадан,
Јари,једнаврста,Јелена,Јоца,капа,
Кинез, кратко, кравата, кров, Лела,
лош,лотре,мајмун,малецки,мален
растом,малени,мили,МилинЗоран,
минијатуран,МитоРадовановић,мо-
једругарице,момак,морал,мушка-
рац, набијен, небитан, недостатак,
неприметно, несрећан,неуспех,не-
успешан, Никола, ништаван, низак
човек,новац,облакодер,ок,омањи,
онижи,опасност,отров,паприка,па-
сти, печурка, пегав, Пеле, Пигмеј,
пиле,положај,поштар,пргав,приго-
дан,природниприраштај,проценат,
пролаз,просек,Раде,сат,секси,сим-
патичан,симс,скок,СкуниПен,сла-
башан, сладак, срећа, сталеж, стас,
стасит,статус,степен,створ,шиби-
ца,шорти,теже,тип,тисућљеће,то-
лерантан,троножац,ванземаљци,ве-
ликодушно, високо, виши, забаван,
зао, зао човек, зец, живахан, живо
биће1;
800(221,406,56)+157+12+117

никад
увек80;сад79;нерециникад58;не-
кад49;више31;немогуће24;нере-
ци15;крај,ништа14;икад12;лаж
8;не,непостоји,туга7;невер6;и
сад,нећу,немогућност,никад,одлуч-
ност, сада, вечност, забрана, заувек
5;дрога,можда,понекад,заборав4;
црно, грешка,немој,никаднереци
никад, никада, реч, самоћа, зашто
3; бескрај, безизгледно, детињство,
готово,љубав,малосутра,невише,
не знам, нема, немашансе, ни сад,
нитад,нигде,нико,нипошто,одлу-
ка,одмах,опрез,панионда,после,

нигде никад
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празно, пре, превара, прошлост,
пушење, рат, самоубиство, сан, си-
гурно,срећа,судбина,тешко,тврдо-
главост2;007,алиможда,алкохол,
авион, банана, баш, бесконачност,
бесмислица,без,безкондома,безна-
де,безбојно,безизлазност,безначај,
безнадежно,богат,бол,бољи,бомбе,
будућност,цигара,цигарета,чакни
сад, чекање, чекати, Ћира, далеко,
дно, доста, довека, довољно богат,
дуго,ЏемсБонд,ЕУ,Европа,филм,
глупост,готовоје,хемија,и,илузија,
инат, искључивост, извини, једном,
језиво, Југославија, када, како, као
некад,каосада,категоричност,кон-
тинуитет,крађа,крајпута,краја,ла-
жнообећање,љутња,месец,морал,
мржња,нада,најзад,наркоман,нар-
команија,нерецине,нерецинекад,
нерећи,нерећиникад,несванути,
не важи, небо, неће бити, недодир-
љиво, недокучиво, недостижно, не-
гација, неизвесност, некада, нема
га, нема тога, немогућ, немој рећи,
немојрећиникад,неоствариво,нео-
стварљиво,непостојање,непознато,
несрећа,нештонеоствариво,неверо-
вање,ниједанпут,нула,обесхрабру-
јуће, одбијање, одустајање, огорче-
ње,он,озбиљност,панитад,пара,
паре,песимиста,песимизам,победа,
поново са њим, порок, пословица,
правда, празнина, принцип, профе-
сор, први, пустажеља, разочарање,
разочарење, реалност, ретко, сам,
сав, савремени, секташ, сигурност,
сиромаштво, скоро, слобода, смак,
смрт, социјализам, соја, сталност,
страх, страшно, стуб, свемир, шта,
тачно,Тахити,томинереци,топло,
тужно,уследећеммиленијуму,уби-
ти, улица, урадити, ускоро, узалуд,
узалуднонадање,васиона,већбило,

велик,вовјекивјеков,волети,забо-
рави, заједно, зарећи се, завршити,
зло,зора,зубар1;
800(223,540,90)+229+78+160

НИН
новине 347; часопис 54; политика
46; новина 36; награда 24; лист 9;
магазин8;ништа,скраћеница6;до-
сада, недељник, новости, штампа
5; Нина 4; читање, глупост, Книн,
недеља, војска 3; А, Блиц, црвено,
индустријановина,карикатура,лаж,
незнам,НИН,новост,организација,
ованаграда,папир,рат,време2; ....
Село,92,аодЏеја,Алексинацбре,
анкета,азбука,Бегиш,бљак,братНи-
нослав,црнопопрстима,црно-црве-
но,црта,часописзацелупородицу,
Чедо,четвртак,читам,данас,давно,
дечјеновине,дете,дискотека,днев-
наштампа,дневнилист,добренови-
не,ДобрицаЋосић,досадненовине,
другарица Нина, еротски часопис,
финчасопис,фуј,гистро,глупена-
граде,град,хинота,име,индустрија,
инфо,информације,ИНН,интервју,
истина,Иванка,издаваштво,јавност,
Карићеванаграда,књига,књиге,-ко-
вић,култура,М.Б.Мојсиловић,М.
Павић,месец,мир,мрзети,нан,нао-
чари,наслов,насловНИН-а,научне
новине, не, недељне информативне
новине, неинтересантно, Ненад,
Невен, newspaper, незаинтересова-
ност, незанимљивост, никад чита-
ла, нинџа, новинар, новинарство,
О, озбиљно, озбиљност, памет, пи-
ће, политичари, политичке новине,
предизборна анкета, реалност, син,
сиваекономија,скупо,СлавкоЋуру-
вија,Слоба,слова,суђење,Шешељ,
трачарење, трафика, удружење, ум,

никад НИН
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УН, уображеност, вест, вести, Воја
Жанетић,замлаћивање,занимљиво-
сти,зграда,змај,ЗоранЋирић,жута
штампа1;
800(235,199,417)+136+94+103

ниочему
неразмишљам64;ништа54;разми-
шљати52;причати37;немислим36;
мислити 35; говорити, не мислити
28; не размишљати 25; не причати,
празно15;освему13;разговарати,
размишљам12;неговорим,празни-
на11;непричам10;неговорити,не
знам9;онечему,освачему8;нераз-
мишља,ниокоме,разговор7;него-
вори,прича6;ћутати,нерасправља-
ти,незнање,оничему,расправљати
5;безвезе,досада,граматика,неми-
слиш,неприча,неразговарати,раз-
мишља, знати 4; глупост, посебно,
причам3;бесмисао,говор,говорим,
ко,мисао,мисли,не,недискутујем,
немисли,неразговарам,несањати,
нећу, немам појма, немати појма,
никад,нирвана,ништавило,очему,
празноћа,причање,размишљање,за-
што2;„блејање“,бабаоуштипцима,
бедак,бес,безичега,црно,час,чо-
век,чутати,чути,ћаскање,ћутим,ди-
скутовати,досадно,дрога,друштво,
џабе,физика,глуп,глупаво,говоре-
ње,говори,говорио,грозно,исправ-
но,Ивана,избегавање,коочемуја,
коме,лоше,маштати,мислим,мозак
на отаву, мозак на паши, мозак на
пашу, мржња, наставница српског,
не бринем, не бринути, не ћутим,
нелажем,непитај,непостојим,не
причамо, не причаш, не расправљ-
ти, не разговарамо, не размишљај,
несањам,нестрепим,несудим,не
видим,незна,незнати,небитно,нема,

немајупојма,немати,неповезаност,
неважно,ниокочега,ниреч,нире-
чи,нијепознат,никада,никако,ни-
коме, нисмо причали, ништа ново,
ништаодређено,ништаважно,нула,
о небићу, о њој, оговарати, около,
опуштање, па ни о томе, падежи,
пчела,писати,погрешнатврдња,по-
јести,поштење,празнословље,при-
чају, причамо, причати глупости,
расправа, разглабати, размислити,
речи,самооњему,сарма,сенеро-
ди,сексу,слобода,смор,стагнација,
свачему,све,свему,табулараса,тач-
ка, телефон, телевизор, тупити, ум,
уштипци, увек о нечему, више, во-
дити, водити бригу, водити рачуна,
вредном,засада,заборав,заменица,
збуњеност,зид,ЗоранОстојић1;
800(165,414,181)+185+44+121

ништа
празно51;све45;свашта40;нешто
39;незнам37;немати34;празнина
31; нема, немам 24; нула 14; више
12;невидим,невреди,ново11;не
радити10;неочекивати,ништа9;бе-
ло, мрак, не радим, важно 7; црно,
нарочито, не очекујем, не разумем,
неваља,немају,ништавило,посеб-
но6;не знати,нико5;није,никад,
шта 4; ми не треба, не чинити, не
чујем,немогу,неради,нерећи,не
треба, нећу, урадити, знати 3; баш
ништа, безнађе, битно, чути, дати,
досада, губитак,и свашта,ишта, је
нешто,не,неговори,неосећам,не
постоји,нереци,неучити,незна,не-
маштина,незнање,нијебитно,није
добро,нијеслучајно,ником,новац,
од тога, паметно, се не дешава, се
не мора, слично, страшно, свемир,
тама, тишина, учинити, знање 2; а

НИН ништа
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мождаинешто,беда,белабоја,бес-
коначно, бесконачност, бескорисно,
„бескрајна прича“, беспомоћ, без
муке,безнапора,безнауке,безсми-
сла, бла, бодови, црна рупа, често,
човек, ћор, ћутати, даље, дешавати
се,филм,глуп,говорити,хладноћа,
инико,илисве,имати,исто,Ивана,
једнавеликанула,коцка,кока-кола,
константно,крај,лакше,ленчарити,
лењост,лепо,лоше,менедотиче,ми
немогу,миније,минијејасно,мо-
ре,мозакнапаши,можда,мртвило,
мрвице,небрини,нечини,недирај,
негазити,неимати,некапирам,не
купити,немислити,немного,немо-
ра,неможе,необећавати,неочекуј,
не помаже, не постићи, не причам,
не радимо, не разумеш, не разуме-
ти,нетражити,нетребати,неучим,
неуме,неурадити,неверовати,не
видех,неволим,незначи,незнаш,
небиће, нећу добити, некад, нема
ничег,неманичега,неманово,нема
у мозгу, немаштине, немати новца,
немогуће, необавезан, необавезно,
неочекивано, неприсуство, несрећа,
нестварно,незадовољан,ничево,ниг-
де, нихилизам, није 100% сигурно,
нијејачеодмене,нијеневажно,није
подморање,нијетрагично,нијевеч-
но, никада, никуда, нирвана, нисам
чула,нисамкар’о,нисамочекивала,
нисамочекивао,нисамрекао,нисам
рекла,ноћ,носити,новост,обавеза,
облаци, очекивати, очекујем, одма-
хивање руком, око мене, осећања,
осим,остали,пашта,пакао,папир,
питање,прашина,празник,предава-
ње, признати, пропустити, радити,
рамена,размишљати,разно,реално,
речено, рупа, сарма, се не догађа,
секс, схвата, сиромах, сивило, сме-
ће, супер, сувише, светло, шипак,

штошта,тачка,трица,туга,украсти,
уживање,ваља,ваздух,велико,веро-
вати, више не помаже, занимљиво,
зато1;
800(165,414,181)+244+25+165

нов
стар127;ауто67;леп42;стари35;
чист, живот 21; кућа 20; капут 15;
сат, скуп 13; дан 11; аутомобил 10;
џемпер 9; сјајан, топлина 8; стан
7; намештај, неупотребљен, сигур-
ност, свеж 6; бицикл, лепо, мирис,
почетак,поклон,сјај5;блистав,цео,
добар, ђак, гланц,новцијат, очуван,
породица, топло 4; чисто, хаљина,
кревет,лепота,неискоришћен,непо-
знат, радост, телефон 3; блистање,
динар, ганц, град, интересантан,
компјутер,кров,Крушевац,некори-
шћен, неотпакован, нетакнуто, неу-
потребљаван,нов,новац,новчаник,
одећа,одело,патике,почетно,поре-
дак, посао, промена, прстен, сија,
тек купљен, телевизор, ученик,же-
ља2;аутобус,бело,безвредан,бли-
ставо,бојлер,бол,бољи,brandnew,
будуће, будућност, Бувљак, цаклен,
цело,цев,цвет,чаршав,час,чежња,
читав, чудан, чувати, дапут, дизајн,
добро,доброје,дом,драгоцен,дру-
гачији,фазон,фрижидер,гардероба,
иСад,идеја,имиџ,инфраструктура,
иновације, исправан, извор, јакна,
јетамогдејесрце,језик,капри,ки-
шобран,књига,кола,колебање,кул-
тура,купљен,куповина,кутак,лист,
лош, љубав, материјал, миленијум,
мир, миришљав, млад, мода, мој,
моје,начин,нестари,недирнут,не-
достижно, недотакнут, неисхабан,
неискориштен, неискусан, неисква-
рен,некориштен,неначет,неотворен,

ништа нов
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нештонеобично,нештосесија,не-
такнут,невероватан,невиђен,невин,
нијестар,никада,ништа,новцат,но-
вине, новитети, одличан, одлично,
огњиште, осећај, основа, паре, Па-
трис,печење,педантно,план,појам,
покрет,покушај,поновиласе,поно-
вљен,поново,поправни,Порше-ка-
брио,потрошни,прекрасан,прелеп,
продавница, програм, произведен,
први, радио, ранац, роман, сасвим,
савремен,сестра,систем,сјаји,сно-
бовски, соба, спавање, сређеност,
станиште, старачки, старо, стеже,
страх, стран, студената, студенти,
студентски, ствар, ствари, створен,
супер, шешир, ташна, тек се поја-
вио, тешко, топлота, трајност, уче-
ница, удобно, углађен, угланцани,
упаковано,увек,век,вредан, закон,
занимљив,зарада,зелен1;
800(173,484,136)+224+50+153

новац
богатство 61; моћ 48; паре 35; по-
треба26;куповина21;средство19;
новчаник,папир15;банка,злато13;
евро, зелено 12; све 11; динар 10;
плата,живот9;мито, зло7;могућ-
ност, сигурност 6; долар, потребан
5; долари, кеш, мало, неопходност,
похлепа,посао, срећа, зарада,жуто
4;ауто,брига,девизе,губитак,каса,
кинта, квариљуде,љубав, нема га,
неопходан, ништа, нужно зло, пр-
љав,провод,рад,средствоплаћања,
свет,урукама,уживање,власт,време
3;богат,будућност,циљ,чекови,чу-
до,да,дефицит,економија,глупост,
имућност,исквареност,лова,мафи-
ја, материја, материјализам, могућ-
ности, нема,Никола, нужност, оде-
ћа, пара, плаћање, прање, прљаво,

прљавштина, пуно, путовање, руке,
слобода,ствар,трошење,ужитак,ве-
лики,вредност,задовољство,зелени
2;$,анкета,апотека,Б.Карић,беда,
БилГејтс,битиилинебити,битно,
бизнис,благајна,благостање,блато,
богаташ,богаташи,борба,брат,бу-
ши,цигаре,чек,чување,чувати,да-
нас је уторак треба, дефиниција из
политичке, динари, добит, добитак,
довољан број, џеп, Ђелић, емоци-
ја, гардероба, глад, господар-слуга,
грамзивост,груб,губитаксан,губље-
ње,хартија,хоћу,исве,играчка,има-
ње, инострани, интерес, исувише
значајан,излазак, јакна, јесве, језа,
капитал, картица, кеса, кешоловац,
кладионица,кофер,кола,компанија,
корисно,корист,корупција,кућа,ку-
пити,Кувајт,кваритељ,лаганживот,
лик, лишће, лооом, лупити, марке,
машта, материјално, материјално
стање,метал,метални,металнинов-
чић, моћ у руци, Молијер, money,
море, мото, мрзим, мука, начин,
начинпреваре, нада, надање, наме-
штај,нечинисве,небитан,небитно,
недостатак,немам,немамга,нема-
ње,немаштина,немати,неопходно,
неопходно за живот, непријатељ,
несрећа,нестаје,нештоштонедоста-
је, неважно, незгодна ствар, никад
довољно, новац, новчаница, новча-
нице, обавеза, обавезност, обазрив,
одевање,пакао,папири,папирни,па-
пирни новац, парфем, пиће, писмо,
пиштољ, питон, плаћања, плаћати,
плате,платежносредство,побољша-
ње, погубност, похлепност, поклон,
пола живота, помоћ, Португалија,
потпис,потрошни,празнина,прева-
ра, преживљавање, приватизација,
продавнице, пун новчаник, путова-
ња,расипање,равнодушност,рутина,

новацнов
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салдо,сеф,сила,ситан,ситничавост,
ситнина, скуп, слатко, спонзоруша,
споредан, споредно, споредност,
срећа привидна, средство размене,
средство за опстајање, средство за
живот, стандард, Станивук, статус,
страст,ствари,супер,суштина,суза,
свађа,свежањ,шопинг,штампарија,
шушке,тата,темељ,Тесла,тешкодо-
ступно,тежња,трансфер,требами,
трговина, трошак, трошити, унија,
условопстанка,успех,увек,узалуд,
важан,важност,великапомоћ,вила,
врећа, вредан, вредно, за трошење,
зајам,зарадити,зелен,зелененовча-
нице,значај1;
800(223,540,90)+290+62+202

новине
Политика76;Блиц68;вести42;но-
вости31;папир29;штампа28;днев-
не27;лаж20;вест18;часопис,ин-
формације16;читање15;слова13;
Глас,лист,трач12;новост,трачеви
11;хороскоп,Спорт10;информаци-
ја9;НИН7;читати,Данас,папири6;
црно,Фаст,киоск,лажи,магазин,Ве-
черње,журнал5;чланак,данашње,
информисаност, јутро, наслов, Зре-
њанин,жуташтампа,жуто4;дан,до-
сада, Лиса, листови, програм, тата,
занимљивост,занимљивости3;црна
слова,читуље,деда,Дневник,глупо-
сти,истина,јутарње,лоше,новинар,
обавештење,образовне,Playboy,ра-
зонода,сиво,слика,спортске,стра-
не,стрип,свакидан,Свет,трафика,
укрштеница, забава, Забавник 2;
Базар, Београдски синдикат, Борба,
Браво, Бре!, црнило, часописи, чи-
талац, читуља, дај ми, демагогија,
дневни,добраинформација,догађа-
ји,домаће,домине,доручак,досадно,

Elle,енигматика,гадналаж,гламоур,
гласине, гласови, глупост, хартија,
хроника, инфо, информационе, ин-
формисање,интересантно,интервју,
истине,извештачи,кер,књига,које?,
коракнапред,Космополитен,купују
сенатрафици,лажиипреваре,Ле-
потаиздравље,листати,литература,
лошпапир,манипулација,мастило,
Матицасрпска,медији,Мобилмега,
мода, моје, Национал, наочаре, не
купујем,недеља,независне,новеве-
сти,ново,новостидана,нужно,Њу-
јоркТајмс,обавештеност,обавеште-
ња,оглас,огласи,олово,оне,папир
ислова,папирић,пензионер,пијаца,
писмо,питање,порно,посао,потпа-
ла,преваре,продавница,прво,речи,
редови,репортери,савети,сазнање,
секс,сервирање,SexPress,Скандал,
скуп,слике,смрад,сплетке,старац,
старе, старине, страна, су пуне ла-
жи, шарено, школске, шта читаш,
штампарија,шунд,шушкаво, текст,
тинта,ТВ,ТВпрограм,убиства,уби-
ство,укрштенеречи,увек,узалудно
трошењеречи,ватра,вече,Вечерње
новости,век,великесиве,ветар,во-
лим,Врелегуме,Време,WC,З.Ђин-
ђић,заглупљују,занимљиво,Журнал
иСпорт,журналистика1;
800(221,406,56)+200+22+128

новчаник
новац283;паре244;празан26;слика
19; кожа,празно,пун11;богатство
8;џеп,кеш,кожни,лова,празнина,
слике6;буђелар,џепарац,евро,кра-
ђа, куповина, лопов 5; лична карта
4; пун пара 3; црни, дубок, дугме,
монеy,ништа,предмет,торба2;ауто-
бус,банкрот,бара,беспарица,бидер,
богат, боја, бућкуриш, буџет, црно,

новац новчаник
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чувар,Д&Г,дебео,дебо,дезен,ди-
нар,динари,долар,џепароши,еври,
фабрика,фотографија, изгубљен, је
пунпара,канап,картица,кеса,кин-
та, кључ, кондом, контрола, копча,
лик,лопови,људи,малоновца,ма-
ма,маркиранагардероба,место,ме-
сто за чување новца,МММ, много
новца,мојновчаник,надамседаје
у торби, налепница, небитан, нема
пара,немасепара,немам,немоћ,не-
штолично,нештоштонебитребало
изгубити,Никола, нова, новчанице,
ново,огледало,пакетаранжман,па-
пири,пара,парепарепаре,париње,
патент, плави, помоћно средство,
потражња,потреба,повластица,пра-
зник,празноћа,промаја,просјак,ра-
чун,разноврсност,рупа,сасликом,
сиромаштво, сиво, скок, средства,
шопинговање,шупа,шупље,трајан,
украден,украсти,ветар,задокумен-
та,зелено,злато,змија1;
800(221,406,56)+120+9+91

нога
рука146;ципела85;фудбал29;сто-
пало 25; патика 23; прст 22; прсти
21;ход20;тело16;колено11;деоте-
ла,обућа10;чарапа,дрво,ослонац,
трчање9;дрвена,дуга8;корак,лева
7;боса,ходање,ходати6;бол,длаке,
гипс,штака 5; човек, десна, лопта,
патике,сукња,витка4;ципеле,чара-
пе,чизма,длакава,панталоне,папу-
ча, пут, сандала, смрад, сто, стола,
шетња,шут,уд,ударац,удови,жена
3; 2 ноге, бос, брзина, депилација,
длака, друга нога, дужина, филм,
ићи,испала,кораци,лепа,море,мр-
шава,нокат,нокти,палац,поломље-
на, повреда, сигурност, сломити,
сломљена, спорт, стабилност,шака,

штап,штикла,шутирање,шутнути,
удупе, вене, вештачка, зглоб, згод-
на2;атлетичар,атлетика,бабарога,
баскет,бела,битка,болест,боли,бо-
лиме,бријач,брз,бутина,целулит,
Чедо,чизме,чланак,дијета,дрвено,
дуганога,дугачка,две,Ђоле,екстре-
митет, фармерке, фудбалер, гангре-
на, гола, груди, хор, и нога гола за
додир,игла,издржљивост,јошвише
смрди, кичма, копачка, кост, крета-
ње, кретати се, крив, крива, криво,
крв, лавор, леђа, лепо, лепота, лева
ципела,лево,лист,маље,мартинке,
масница,мишић,мишићи,модрица,
Муњас,мушкарац,напред,неможе
себезње,ноге,нос,облик,обука,од
стола,одбацити,одбаченост,одгри-
сти,одраз,орган,оставити,отисак,
пар,педала,пилетина,плес,покрет,
поред друге, повређена, прав, про-
клизавање, прстен, прстићи, рана,
рањена, раскид, равна, риба, руке,
руска,секс,sex,скакутати,скијање,
смелост,стакло,стићисвуда,столи-
ца,столице,стопа,стопала,стуб,шу-
тирањелопте,тенис,терање,трчати,
тврдо,убуљу,удар,ударити,угану-
ће,уганутичланак,умор,уредност,
велика, висина, високо, водич, Вук
Караџић,забит,задњица,здрав,жен-
ска,женсканога1;
800(164,442,44)+207+12+123

ногама
ходати93;газити52;рукама45;ићи
43;ходам40;трчати28;ципеле20;
ударати 19; чарапе 16; шутирати
15; корачати 12; шутати 11; лупа-
ти,шетња10; газим,хладно,прсти
8; патике, пешке, стајати, трчим 7;
ход6;босим,шетати,шутнути,уда-
рам5;ципела,чизме,ходање,идем,

новчаник ногама



347

стати, стопалима, тући, ударити 4;
бос,фудбал,хода,нокти,папуче,па-
тика,пешачити,шутирам, земља3;
бол, брзина, дугим, гази, глава, хо-
дамо, играм, играти, кораци, корак,
крочити, лопта, лупкати, на земљи,
напред, отићи, отрчати, пешачење,
прстима,пут,ритатисе,рука,смрде-
ти,стопала,шутирање,табанима,у
воду,умор,утабати,згазити2;40,ба-
цакати,бицикл,бицикло,бијем,бла-
то,боле,бријач,брзим,брзо,бурги-
јати,цупкати,чврстостајати,чврсто
стајати на, ћу те изгазити, дебело,
депилација, девојка, дирати, длаке,
добро, доћи, додиривати, додирну-
ти,досада,другим,дуго,џогинг,га-
јити,газимЦигане,газимљуде,га-
зимсве,газитикупус,гажен,главом,
горе,грејати,грожђе,грубо,гурати,
хитати, хладне, хладним, ходај, хо-
дали,ходампоснегу,ирукама,ићи
напред,идемсвуда,игра,игратифуд-
бал,илирукама,јехладно,киша,ки-
шу, клечати, кола, корачам, кретати
се,крозминскопоље,купати,купус,
лаковати,лепим,лежим,лупам,ма-
хати,мама,машем,међу,мишић,ми-
шићи,млати,млатити,море,мрша-
ти,насвојим,натлу,наземљу,ноге,
опод,обућа, одгурнути, операција,
опкорачити, папуча, пертла, песак,
пешака, пешице, писати, плесати,
пливање,пливати,по,полеђима,по
трњу,покрет,понижавати,промрзли-
не,путем,радити,руке,сакривен,са-
моћа,сарма,себранити,сехода,се
одбаци,сеодупрети,сетрчи,секс
секс,Севернипол, сломити, смрад,
смрдљивим,снага,снег,стајање,сти-
ћи, стискати, стижем, сто, стојати,
стојим на земљи, стонога, стопало,
строго, ступити, својим, шипчити,
шуштати, шутато, шутирам лопту,

табан,табанати,табане,табати,тан-
ким,тапкати,тле,трчали,трчи,трк,
трка, тркати, туга, тупкати, у главу,
угроб,уснегу,ушибље,ушколу,у
тур,улица,устајем,ушима,ватруга-
зићу,важност,вене,вежбати,вруће,
вуна,заводити,жеља,журим1;
800(165,414,181)+239+23+166

нос
мирис76;лице55; велики40;уста
30;понос27;крив26;прћаст22;ве-
лик 19; дисање, минђуша 18; глава
16;кијавица15;мали14;лаж,Пино-
кио13;црвен,марамица,очи,ваздух
10;њух, прехлада 9;љутња, око 7;
грба6;Батић,дуг,крв,наочаре,но-
здрва,слина,сломљен,сурла5;део
тела,дисати,уши4;длака,грбав,ла-
гање,орган,прангија,прћасто,рупа,
свраб 3; црвенило, цури, део лица,
дићи,дугачак,горе,кокаин,кос,леп,
марамице, мирисати, наочари, нос,
њушка,њушкало,огроман,операци-
ја,орао,парфем,пластичнаопераци-
ја,пољубац,прав,прст,радозналост,
разбијен, слине, свиња, шупљина,
велико2;анатомија,бабура,Бакрач,
беба, биологија, бокс, бол, болест,
болестан,БораАмановић,брада,бр-
кови, бубуљица, бубуљице, центар,
црвени,чачкање,чешати,чорба,чо-
век, чуло мириса, чуло слуха, дах,
девијација,длачице,длаке,доле,дру-
гар, другарица, дуга деветка, дуги,
дух,дупља,Ема,фуј,гавран,Гогољ,
гордост,Грци,гребати,гриња,гура-
ти,hic,иуста,интересовање,испод
очију,испред,истраживач,издајица,
израслина, Јефим, капи, капљице,
карактер,карика,кисело,кисеоник,
коцка, кољач, комплекс, кост, крив
нос,кривина,криво,кукуруз,лакат,

ногама нос
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ланс,лептир,љубав,љутитост,маст,
мажење, Милана, министар Батић,
мирођија, мисис, митесер, младић,
мождане,напудерисати,недостатак,
носат, носорог, ноздрве, орловски,
осећај,осет,осетити,особа,оштар,
оштро, отвор, пад, пајдо, паприка,
парфеми, партија, писање, пласти-
чан,плаво,плућа,подићи,покрет,по-
лен,поломљен,полуга,посао,прах,
прћасти, препотентност, превара,
пркос,профил,промолити,прониц-
љивост, прсао, птица, разбити, Ру-
долф,рупе,рупица,рупице,ружан,
синуси, сјај, слике, слинци, сломи-
ти, смрад, сврбети,шиљат,шпијун,
тело, у облацима, ухо, уображена,
уображеност,уво,величина,вештач-
ки,врана,врх,засве,забазати,заљу-
бљеност1;
800(164,442,44)+217+41+145

њихов
наш183;мој59;туђ56;туђи40;чо-
век,пас14;син13;отац,припадност
11;брат,језик,њен,туђе10;свет,жи-
вот 9; нечији, својина 7; проблем,
стран,страни,свој,ваш6;ауто,није
наш,новац,посао,посед,сат5;гост,
они,рад,сан,став,заменица4;дом,
друг, издајник, не мој, непријатељ,
није мој, поседовање, савет, себич-
ност, странац, туђина, власништво,
заједнички 3; аутомобил, број, дан,
део, имати, људи, моје, његов, њи-
ни,понос,пријатељ,припадањима,
речник,рођак,слуга,стан,стил,ту-
ђин, власт, вођа, завист 2; аутобус,
бицикл,Бог,богатство,бол,бункер,
цвет, чај, чији, далек, дечак, деда,
дете, допринос, дуг, его, Европа,
грабљивост, граница, грб, група,
имовина,избор,јастук,капут,колач,

колега,коњ,крађа,крај,крвав,лош,
луд,матерњијезик,мишљење,мост,
начин,не,ненаш,не:наш,недодир-
љив,недоступно,нека је,Нијагара,
није,ништа,ној,нос,његово,њени
његов,њени,њиховасвојина,њима,
њин, обичај, од људи, однос, огра-
да, он, онај, осмех, освојен, отуђе-
ност,пакт,питањешта,план,племе,
плес,порез,повлашћен,припадање,
припадник, присвојен, присвојни,
пројекат, противник, рат, равноду-
шност,род,сонестране,статус,сто,
странци, супротност, штета, табла,
тај,тањир,тата,тући,туђинац,твој,
ученик,украден,услов,ваздух,веза-
ност,заједничко,заједно,здравље1;
800(173,484,136)+168+62+100

обавештајни
агент 113; служба 62; центар 31;
штаб 30; орган 24; полицајац 21;
шпијун19;биро18;тајни17;ЦИА,
службеник 15; информативни 13;
полиција9;новине8;информација,
информације, лист, радио 7; ФБИ,
КГБ6;ДБ,извештај,суд5;007,ин-
формациони, извор, јавни, медији,
рад,вест,вести4;глас,новинар,са-
знајни,телефон,ТВ3;Америка,апа-
рат,цинкарош,човек,информисани,
издаја, извори, кругови,МУП, оба-
вештење, органи, пандур, процес,
програм,радар,слушалица,службс,
шпијунски,тајна,тајност,телеграф,
задатак2;16,899,аслужба,агенци-
ја,агентИзи,агентIzzy007,агенти,
Балканскишпијун,бат,број,брз,ци-
ја,циљеви,час,деца,део,детектив,
дихтунзи,директор,доушник,филм,
формалан,говор,игра,IIсветскират,
инфо,информативан,информатор,ин-
формисан, информисаност, интервју,

нос обавештајни
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иза,издајник,извршилац,извршни,
јавна служба, јавно, камера, карак-
тер, који обавештава, комшија, ко-
муникативни,комунизам,контраоба-
вештајац, контраобавештајни, коњ,
користан, Коштуница, криминалац,
курир,лажљивац,лажни,лице,љу-
ди,Милева,мотив,муниција,народ,
небаш,необавештајни,никако,нож,
обавештајац, очекиван, официр,
оглас,огласи,огласни,онајкојизна
све,оперативац,осиљени,озвучење,
пас, податак, покрет, полице, поли-
цијски, политика, порука, посао,
проблеми, професор, првостепени,
радио Милева, радозналост, савез,
синдикат,систем,службеници,спис,
средство комуникације, столица,
стуб, судија, сумњив, свезналице,
Шешељ, шешир, штап, таји, тајне,
тајниагент,тајно,талас,тим,токи-
воки, трачара, ученик, Удба, ухода,
улизица, упознат, упућен, важна
вест,војник,војска,знак,знање1;
800(235,199,417)+176+141+118

обећање
лудом радовање 108; испуњење 57;
реч40;радовање36;лаж32;обаве-
за30;нада21;дато,испунити,лудо
радовање,одговорност11;дати,лу-
дост, неиспуњено, веровање 7; ла-
жно,верност,жеља6;неиспуњење,
одржати,поверење,радост,завет5;
договор, искреност, истина, љубав,
надање, вера, заклетва 4; ишчеки-
вање, избори, кршење, обавезно,
поклон 3; ауто, брак, част, чекање,
човек,датареч,датиреч,давати,др-
жати,држатиреч,дужност,испуње-
но,истрајност,карактер,луд,лудак,
неиспунити,немогуће,новац,обаве-
зност,очекивање,одржање,одржати

реч,помоћ,празно,прекршај,пусто
радовање, сигурност, сумња, увек,
узалудно,велико,венчање,веза,за-
увек 2; апстракција, беса, битно,
Бог,будућност,цд,чвор,чврстина,
дечко,дете,документа,доследност,
друг, другарица, другарици, другу,
држати некога за реч, држати се
речи, џабе, ЕУ, илузије, искрено,
испуниће се, испунити своју реч,
испуњеност,испуњењеистог,изне-
вера,извлачење,ја,којесенедржи,
кривица,’ладно,лагање,лажан,ла-
жнорадовање,лепманир,лудо,лу-
до веровање, лудом, лупом, људи,
мадај,мајци,мама,могућност,мо-
је,морал,моралнадужност,морал-
ност, морање, мржњу, на верност,
нација,надатисе,награда,најбољи,
напетост,неодржавају,неослањати
се,незнам,небитно,неком,некоме,
неповерење,нестаје,неверност,ни-
када,о,обавезатисе,обећање,Оби-
лић, обраћање, образ, одгађање,
одлучност,одржатисе,одржавање,
ограничење,ондарадовање,особи-
на,паре,питањечасти,план,подр-
шка, погодба, поштар, поштујем,
потврда,правда,право,председник,
превара,причаупразно,пријатељ,
пријатно, професори, прошлост,
протраћено,прстен,пусто,пуж,раз-
очарење, реч/, речи, родитељ, рука
на рамену, себи, сећање, сигурно,
симпатично, срећа, стисак руке,
страх, свакоме, светиња, терт, тор-
ба, удаја, уговор, урадити, узалуд,
уздрманост,важно,вереник,везива-
њезареч,виђење,власт,занешто,
заблуда, заборавити, задата реч,
зафркавање, закон, залагање, запо-
вест,златавреди,живот1;
800(223,540,90)+207+111+137

на обавештајни обећање
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образоватисе
школа201;учити176;факултет26;
успех22;књига21;памет18;знање
14;наука13;научити12;школовати
се, успети10;учење, знати8;бити
паметан, напредовати 7; будућност,
читати,књиге5;култура,мучитисе,
новац, паметан, тешко 4; напредак,
посао,школовање,труд,живот3;бе-
ло,богатитисе,богатство,да,дуго,
едуковати се, интелект, интелиген-
ција, каријера, корист, мучење, му-
дрост, не учити, обавезно, потреба,
сморити се, школство, штребер, у
школи, ученик, углед, улагати, уса-
вршаватисе,усавршитисе,волети,
зарадити,живети2;амбиција,библи-
отека,бити,битибољи,битичовек,
битииспуњен,битикултуран,бити
неко,битипаметнији,битисамоста-
лан, бити упоран, бука, чистота, да
можешдаживиш,деца,дилема,ди-
плома, добро, досада, друштво, ду-
ховност, едукација, едуковати, ели-
та, еманципација, еманциповатисе,
еволуирање умом, факс, fax, главо-
боља,глуп,глупост,готивно,губим
време,хаос,и,ићиугоре,ићиушко-
лу, имати знање, информисати, ин-
телектуалност,испити,испуњеност,
издићисе, јесам,кајмак,компјутер,
корисно,лепоодело,љуљашка,мно-
го,моћ,мора,морам,мучити,мука,
накнадно,научитисе,необразовати
се, необразовани, непрестано, не-
знање,никад,нота,нужно,обавеза,
обогатити се, обогатити се знањем,
обрезати се, одрастати, паметни,
певати,писменост,помало,помучи-
ти се, постати, постати неко, права
ствар,престиж,привилегија,профе-
сор, просперирати, просветити се,
рад, радити, радити за будућност,

расти, сазревати, село, сигурност,
слушање, смејати се, срећа, статус,
стећи,стицатинавике,стицатизна-
ње,странац,студирати,сујетитисе,
Сунце,сунђер,супер,сусрет,сутра,
свакако,школе,школица,штовише,
тежња, треба, треба свако, учитељ,
ум,умети,умрети,умретимлад,упи-
ти,усавршавање,усавршавати,уста-
нова,увек,уздићисе,уздигнутисе,
уздизатисе,уживање,васпитатисе,
важно, величина, велико, задовољ-
ство,знатииумети,животу1;
800(221,406,56)+188+10+133

обрачун
рачун45;туча33;пиштољ26;бан-
ди,новац23;одОКкорала,сукоб22;
мафије21;банка,плата18;двобој,за
струју15;струја,уподне13;мафија
11;банда10;паре,плате,свађа9;бан-
де8;оружје,рат7;каубој,ОККорал,
самафијом,струје6;корал,телефон,
вестерн5;битка,борба,дивљизапад,
годишњи,каубоји,месечни,окршај,
освета,пиштољи,подне,пуцњава,за
телефон4;батине,економија,филм,
плаћање, продавница, пуцањ, рачу-
ни,санеким,вербални3;цифра,ди-
гитрон,досада,дуел,двојице,фирма,
група, камата, камате, каубоја, крв,
мафијаша, месечно, наплата, непри-
јатељ, непријатеља, новчани, папир,
порез,прорачун,рада,са,саполици-
јом,сатобом,странака,странка,теле-
фонски,трошкова,убиство2;1на1,
12 сати, администрација, ако, банке,
банковни, белешки, бендова, бомба,
број, бројеви, цена, цифре, цвећара,
човек, да, дивова, дневни, до краја,
донети, досадно, дрога, другарство,
друштво,дуг,двапријатеља,двави-
теза,двебанде,двежене,двоје,дво-
струк, електрични,фајт,финансије,

образовати се обрачун
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финансијски,физички, гаднаствар,
го, година, хулигани, имати, име-
так, Ивана, из банке, измеђуљуди,
измеђуњих,извршавати, јевелики,
једном, калкулација, карактера, ка-
тран, кланова, књиговодство, код,
кодчесме,кодок,кодОкеикорала,
колико,коначан,коначни,конфликт,
криминал, криминалаца, кромпира,
крвав, лицем у лице, личних дохо-
дака,лично,лист,листа зарада,ло-
пова, лош, лоших момака, лудака,
људи, мач, мафијаши, мафијашки,
мафијом, магија, маса, међу банда-
ма, међу људима, мегдан, мене и
тебе, месец, минус, мир, млеко, на
Дрини, на факултету, наплатити,
направити, навијача, неповољност,
непријатељство,неслагање,неспора-
зум,нож,ножеви,ОКкорала,обаве-
зе, обрачунавати, очију,ОКкорала,
опасност, опрез, оружани, оружјем,
папири, пиштољем, пиво, плачен,
плаћања, победа, подземље, пого-
дак, покољ, политичара, понекад,
попис, последњи, пошта, потреба,
потрошња,повреда,правда,предузе-
ће, прихода, проблеми, противник,
провинција, ПТТ, пуцање, рачунар,
рачуница, рачуноводство, разговор,
разрачун,разрачунатисе,речима,ре-
ванш, револвер, револвераша, ринг,
ривалство,родитељи,ручак,ружно,
с народом, с неким, са бандом, са
државом,сакаматом,саконобаром,
сакриминалом,салажовима,саМи-
леном,самном,самуријом,санаро-
дом,санормалном,сапротивником,
сасобом,сасудбином,сасвима,са
Урошем, са владом, сезона, смор,
смрт, снага, списак, спор, стакло,
стања, страшно, суд, судски, свађу,
светова,Шејн,шестомесечни,тачно
уподне,тешки,тежак,топић,тотал-
ни,трговачки,трикорала,трка,тучу,

туга,у12х,убанци,учетириока,у
кревету,улице,уљубави,уОКкора-
лу, у влади, у зору, урадити, успео,
велики, вестернфилм, вратити дуг,
заплату,запад,завршен,збогмене,
знање,жесток,жустро1;
800(165,414,181)+295+36+216

овде
ту231; тамо123; сада58; онде49;
сад30;место,школа25;близу9;фа-
култет, кућа,Србија8; учионица7;
где6;одмах5;близина,исад,Нови
Сад,ушколи4;Београд,доћи,клу-
па, код нас, наместу, негде, поред,
сам,тв3;баш,договор,дрво,факс,
град,исада,ја,јелепо,лоше,нача-
су,нафакултету,овамо,поредмене,
самоћа,седим,соба,сто,свуда,тач-
ка,тест,ублизини,врућина,земља,
Зрењанин,живот2;бело,бетон,би-
ти,близумене,Блок70,ципеле,час,
да,далеко,даљина,дешавање,дођи,
догађај,долазим,дом,домовина,до-
сада,гледај,гужва,хир,ход,иовде,
итамо,идемушколу,икс,изненада,
јачувам,јехладно,Југославија,кад,
катастрофа,коцка,кодкуће,крај,ку-
ћи,лице,Manchester city,место где
сам,мир,мисли,наовомместу,на-
чин,нашаземља,нажалост,неиздр-
живо,нигде,никада,Никола,ништа,
оде,одједном,остајте,отаџбина,ов-
ца,овде,овуда,показивање,постоја-
ње,поток,представа,прилог,прису-
ствовање,прљаво,пропуштенашан-
са,простор,просторија,пут,Р.Џ.В.,
рад, радити, руски, сала, састанак,
сат,смор,срце,стајати,стан,стави,
свој,табла,тачке,тама,течекам,те-
шкоћа,тренутак,туда,уграду,учим,
увек, велико, вода, време, заувек,
зуб,живим1;
800(164,442,44)+148+19+96

обрачун овде
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ововреме
сада143;сад73;садашњост41;да-
нас27;лоше26;тешко24;оновреме
16; данашњица 11; лепо, садашњи-
ца,сунце8;киша,пролеће,топло7;
хаос,хладно6;досада,лето,сунча-
но5;будућност,лудо,можебоље,не-
време4;беда,бићебоље,чудно,до-
садно, кишовито, лепота, модерно,
мучење,нашевреме,немаштина,не-
срећа,ниједобро,пролазност,проме-
не, пропаст, страх, страшно, супер,
све време, тренутак, туга, ужас 3;
безвезе,боље,добро,факултет,јеле-
по,кратко,краткоћа,криза,леповре-
ме,лудило,мрак,нада,неизвесност,
нековреме,немир,несташица,ника-
кво,ништавило,облачно,опуштено,
презент, преживљавање, пролазно,
сат,сиво,средње,све,школа,тешко-
ћа,тренутно,тужно,живот,журба2;
12сати,ах,баштад,беде,беспарица,
безперспективе,безсреће,бољеод
прошлог,Божесачувај,брзина,буду-
ће,чуда,дан,данашње,данашњевре-
ме, димензија, дивно, добро време,
драстичнепромене,дуготраје,епо-
ха,горенегопрошло,говно,губље-
њевремена,хладноћа,идеално,има
бреме,исто,историја,јадно,јелудо,
јенајпогодније,јетешко,јеужасно,
једино, јутро, катастрофа, клима,
компјутери, компликације, лаж, ле-
тети,лети,лошживот,лошевреме,
лудница,лудовреме,материјализам,
меланхолија,место,мира,мисао,мо-
рал,море,мука,надамсе,напетост,
наше,небашнајбоље!,недефиниса-
но,некастане,немавремена,нема-
штине, ненормално, неочекивано,
непријатност, нерад, несигурност,
несрећно, несрећност, неухватљи-
вост,неукус,незадовољство,нигде

ништа, нигде, није лепо, није вре-
ме, ништа, ништавно, носталгија,
нововреме,очај,одвратно,оконас,
омладина, онако, опасно, овдашње,
оводанас,овоместо,пакао,патња,
пишем, плач, поподне, посебност,
последњих 50 година, постојаност,
прелазно, преподне, проћи ће, про-
лази, промена, променљиво,прона-
лажење, пропасти, прошлост, пуно
наде, рад, радост, распад, рат, рата,
размишљање,реинтеграција,ружно,
садашње,садашњевреме,санкције,
сијасунце,сиромаштво,следећего-
дине,слуђено,смара,смешно,смут-
ња,снег,спарно,спарноитешко,Ср-
бија,среће,срећније,статично,стра-
ва,студирање,сулудо,сурово,суро-
вост,сваковреме,свашта,сваштара,
свовреме,школе,тад,тада,тече,те-
шкоће,тежина,thistime,тмурно,то
време,транзиција,трен,трип,трка,
увекисто,ведро,ведронебо,видиш,
времепатње,времепромена,вруће,
врућина,задепресију,заблуда,зла,
звоно,жалосно,живети1;
800(173,484,136)+247+50+169

огорченост
туга 82; љутња 66; бес 59; мржња
40;разочарење29;љут,незадовољ-
ство 19; јад 18; љутина, живот 11;
горчина,разочараност10;јед,љути-
тост, несрећа 9; неправда, патња 8;
људи, разочарање, срџба 7; горко,
лимун6;гордост,љубав,свађа5;бе-
да, бол, лаж, мана, очај, ојађеност,
повређеност,самоћа,сујета4;бедак,
безнађе, човек, издаја, кафа, лоше,
неуспех, охолост, осећање, освета,
плач, разочаран, суза, злоба 3; че-
мер, депресија, егоизам, факултет,
гађење, горак, горд, изневереност,

ово време огорченост
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јарост, кисело, краставац, љубомо-
ра,људска,мука,намргођеност,нега-
тивност,непријатност,незадовољан,
осујећеност,озлојађеност,политича-
ри, празнина, предрасуда, превара,
професор, радост, рат, сета, сиво,
срећа, сузе, увређеност, затвор,жа-
лост2;администрација,агонија,ал-
кохол,аутобус,битиљутнанекога,
Bitter, борба, цар, цинизам, често,
досада,дрога,друштвенаулога,др-
жава,дуго,духа,џангризавост,ЕЕЦ,
фраза,фрустрација,фрустрираност,
фуј, гадљивост,гнев,грејп,грожђе,
хладно,хладноћа,играмаMan.city,
имаитога,испијеност,испит,изне-
верен, изневерити, ја, јадност, јака,
јуче ја, катастрофа, кева, кисело
лице,киселост,кивност,клупа,ком-
плекс,комунизам,крађа,креда,кри-
вица,лепотица,лице,линија,логор,
лошживот,лошаособа,љута,љути-
ша, љутити, љутити израз, љутост,
малодушност,Марија,меланхолија,
моћ,молим,мрк,наљуде,нањега,
на околину, на себе, на све, нажи-
вот,нација,надрндан,намћор,намр-
штеност,народ,народа,недостатак,
неко, неначитан, необразован, нео-
горченост, неповерење, непријатан
мирис,непријатељ,нерасположење,
нервоза, несугласице, нешто лоше,
нетрпељивост, невоља, незнање,
нипошто,обрве,оцена,очи,одбаче-
ност,окорелост,омраженост,опетбе-
дак, осећај, озлојађен, педофилија,
пелинковац,поглед,похлепа,понос,
пораз,породица,поступак,потиште-
ност, поверење, повреда, презир,
проблеми,професори,разарање,раз-
вод,рен,ретардиран,реткост,роди-
тељи,Рома,ругање,смрт,со,спрега,
срдитост,старост,стрепња,судбина,
свачим,свеопшта,шта,телефон,теле-

визија, траума, трпљење, тужно, у
срећи,успех,ужас,велика,весео,за-
једљивост,зашто,збогвласти,зеле-
но,зло,живота,жуто1;
800(164,442,44)+234+37+152

огранак
део169;грана62;дрво52;наука15;
породица11;стабло10;привреда9;
фирма 8; лист 7; библиотека, лоза,
странка 6; индустрија, крило, орга-
низација, планина, странке 5; гран-
чица,отпадак4;факултет,филијала,
индустрије, крај, мафија, науке, не
знам,нечега,област,одељак,ограда,
партије, пољопривреда, предузеће,
врста 3; асоцијација, црква, делић,
део гране, део нечега, фамилија,
фирме,граница,испостава,изданак,
крошња,листић,мафије,млади,мла-
дост, наставак, неке организације,
одељење, подела, пољопривреде,
породице, предузећа, секција, сек-
та, СПС, страна, сув, удружење 2;
апотека,аутономија,бдење,бифтек,
боли,бранша,брдо,целина,цвет,чи-
зма,члан,ћелија,ћоше,да,даљина,
данак,делатност,делови,деонечег,
деотела,дијаспора,династија,дио,
див,додатак,досада,друг,друштва,
друштво, дрва, дрво среће, држава,
ДС-а, Дунава, економије, експози-
тура, фабрика, факултета, гранање,
гранати,изрод,јела,језик,јоргован,
катедра,књижевност,коло,Колосрп-
скихсестара,колона,корен,корпора-
ција, крак, круг, кружок, крв, куће,
културе,ЛазаЛазаревић,ливаду,љу-
бав,малено,мали,мањидео,матица,
Матицасрпска,меда,Мићића,мини-
старства,млад,младица,младо,мо-
де, можда може боље, наследник,
негативност, некидео, нерв, нерви,

огорченост огранак
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незанимљив, ниво, њива, одрвак,
околина, опанак, општина, остатак,
острво,ОУР,паметњаковићи,парти-
ја,пионир,пиво,подгрупа,полити-
ка, полтрон, породично стабло, по-
себан,предмет,препрека,претинац,
привреде, производње, просторија,
птица, птичица, пупољак, пут, рас-
поред, раздела, раздвајање, разгра-
навање,развијеност, реке, седиште,
сектор,села,ситан,скупштина,спе-
цијализација,спор,споредно,СПС-
а, срећа, срез, ССЈ, стабла, страх,
структура, стварност, суда, сунце,
суво, свет, света, својина,шаргаре-
па,школа,шта,телевизија,територи-
је,торте,унауци,упољопривреди,
уметност,усмерење,В.Батић,весе-
ље,вишак,власт,врсте,земља,згра-
даф.факултета,живци1;
800(223,540,90)+215+152+153

огроман
велик81;велики80;човек39;мали
30;орман20;дебео17;простор16;
проблем13;камен12;див,слон10;
крупан, ситан 9; град, планина 8;
џин,океан,превелик,солитер,стан,
сто6;авион,балон,брод,гломазан,
кревет,медвед,пас,простран,стена,
терет5;ауто,џиновски,голем,грдо-
сија, мален, посао, страшан, успех,
величина,зид4;бол,брдо,брег,енор-
ман, јак, камион, комад, Микица,
превелики,пространство,страх,све-
мир,широк3;базен,ћуп,део,џип,го-
ростасан,губитак,Кинг-Конг,колач,
људина,масиван,месец,многовели-
ки,небо,небодер,непрегледан,оби-
ман, облак, ормар, парадајз, пенис,
подухват,поклон,повелик,сендвич,
снажан,споменик,сунце,тежак,Ти-
таник, торањ,висок2; аувеликси,

багер,Баја,бата,бескрајан,бескрај-
ност,богат,брига,број,бурек,цвет,
дебело, дијамант, дивовски, длакав,
добитак,дрво,држава,џеп,џинови,
факултет,габаритан,гест,гигант,го-
јазност, гомила, грандиозан, грех,
грмаљ, хала, хладно, хлеб, ходник,
храна, импресија, индекс, кањон,
кип, кишобран, кит, клавир, кофер,
Колос, колосалан, комплекс, ком-
плексан, континент, коњ, корак, ко-
рен,кошаркаш,краставац,кућа,лав,
лажов,леденибрег,леп,лудак,мају-
шан, малецки, малени,Марко Кра-
љевић, масив, мега, мекан, метеж,
Мирослав, моћан, монументалан,
море, мост, нада, надмоћан, најве-
ће,напор,натпросечан,небески,не-
додирљив, недоглед, необјашњиво
велико, неодређен, несагледив, не-
штовелико,неуспех,незграпан,ној,
Норвешка,нос,обилан,одбрдаод-
ваљен,одећа,одмор,огромно,окру-
гло,опасан,пад,патос,паук,плакар,
план,плавикруг,плод,полниорган,
постојан,позамашан,празан,преди-
мензионисан, претеран, притисак,
пространо,рачун,развијен,речник,
Русија, С.Т.Ц., сабластан, сенка,
сићушан, скуп, сладолед, соба, ср-
це, срећа, стомак, страшно, ствари,
створ,створење,сувише,шифоњер,
шупаљ,швалер,Тајсон,талас,тале-
нат,телохранитељ,тенк,товар,вав,
велелепан,велике,великихразмера,
велико брдо, вео, висина, волумен,
воз, загрљај, залогај, замак, зао, за-
страшујући,зграда,значајан1;
800(173,484,136)+239+57+154

од
до375;ка23;мене19;тада13;поче-
так12;тебе11;предлог10;далеко
9;чега,када8;нечега7;кога,њега,
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поклон,сада6;данас,тога5;даљи-
на,код,куће,нас,почетка,себе,су-
мрака до свитања, Вардара 4; из,
кад,ништа,порекло,сутра,тад,та-
мо3;Бога,данасдосутра,давнина,
деонечега,кога?,кућа,места,место,
нечег,некога,од,одакле,одбојност,
одлазак,одредница,одређеност,пре-
ма,пут,растојање,реч,срца,узима-
ње,ВардарападоТриглава,време,
за2;11.06.1982.,1981, -акле, -авде,
бескрај, целе државе, циљ, даље,
дати, датум, део, деоба, до кад, до
Москвеидаље,до/,добитак,доказ,
докле, дрво, дуго, гурнути, игла,
историја,извора,јануара,канечему,
КинедоЈапана,колевкедогроба,ко-
лико,крај,Кулинабана,лепежеље,
лоптица,мах,марципана,менетеби,
менетебисрце,мени,метала,мора,
мржња,надање,нечији,некивремен-
ски период, неког, нешто, ничега,
нос,носити,одчега,одкога,одатле,
од-до,однекле,однекуд,одступање,
одустати, одувек, одузети нешто,
одузимање, одвајање, одвојити се,
ограничење,онда,овамо,по,почет-
кагледамфилм,пола,поред,посве-
та, пошиљка, потреба, поверљивог,
припадност, присвојно, продукт,
пролазност, простор, растанак, раз-
даљина, речца, релација, родитеља,
рок,са,сад,садпадо..,самит,себе
самога, скок, стене, сумрака, свађа,
свег срца, тате, ти, Токија, Тополе,
торта, Триглава до Данцига, ту, у,
удаљитисеоднечега,уместо,увек,
узети,Вардарападо,вас,везивање,
зграда,злато,значајно1;
800(221,406,56)+169+56+112

око
вид127;плаво60;поглед32;зелено
31;зеница30;наочаре26;зуб24;глава

21; заоко18;соколово17;наочари
14; црно, нос 10; душа, огледало,
сјај, трепавица9;орган, трепавице,
видети,видик8;дубина,лице,огле-
дало душе, свет, света 7; гледати,
лепота6;боја,истина, очи, сочива,
сочиво5;чуловида,моје,суза,ухо,
живот4;бистро,лопта,око,соко,су-
зе,уво,заокозубзазуб3;беоњача,
бистрина,благо,блиставо,близу,че-
га,чуло,капак,круг,крв,куће,лепо,
љубав, мало, маскара, небо, обрва,
около,прозор,прст,слепило,светло,
светлост,уста2;2.око,3х,биће,био-
логија,Бог,бојаока,бол,боли,брод,
буђење, црна боја, црв, црвено, ча-
пља,чистина,човек,чување,ћорав,
дечко,дугетрепавице,дупе,два,гле-
дање,херпес,хитро,ходати,иза,из-
ван,извор, јаје, јасно, јечуловида,
једно једино, језеро, језик, киоск,
Крцко,крупно,лаж,лажов,личе,лон-
ца,мене,мисао,мода,мојеглаве,мо-
јеплаво,монокл,мозак,мрежњача,
наоколо, народ, Наташа, не издаје,
нема,нерв,нештомило,нештонај-
лепше,образи,обрве,очајавање,око-
лина, опрезност, орао, осетљивост,
оштро,пањ,паста,плав,плавабоја,
плаветнило,плавооко,погледиспод
обрва, поглед на свет, поноћи, пре,
прецизност,продорност,проницљи-
вост, провидност, прозрачно, први
утисак, пун, сан, сија, сложеност,
слуз,смеђе,смех,сова,спорта,сра-
ма,стакленооко,страх,све,свемир,
свест,шара,шишке,тело,Тојић,tool,
треће,трептај,трн,ту,у,ум,унаоко,
усне,варљив,важанвизуелниорган,
велико, видело, види све око себе,
видим,видљивост,високо,вода,за-
творено,ЗдравкоЧолић,зеленебоје,
земље,зенице,златно,звоно1;
800(173,484,136)+195+25+126

од око
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округао
лопта133;сто93;круг74;дебео65;
лоптаст19;овалан16;четвртаст14;
точак 13; сунце 12; коцкаст, обло
11;месец,облик9;прстен8;балон,
троугао 7; савршен, туп 6; кружан,
квадрат, обруч 5; лице, раван, сат,
тањир, заобљен, земља 4; буцмаст,
човек, ћошкаст, глобус, хлеб, обао,
овал,прав,пун,рупа,стомак3;бео,
бескрајан, дебео човек, геометрија,
глава,коцка,крух,кружни,леп,ма-
тематика,округао,пуначак,савршен-
ство,сир,сладолед,затворен2;100,
a затворен, ауспух, балони, бело,
бесконачан, бескрај, бескрајно, без
излаза,безравнихивица,безуглова,
безбедан, безидејан, буца, буцкаст,
буцко,буцо,Булован,буре,цело,цен-
тар,цео,црвен,ћоше,Данте,дебели
човек, дебело, дебело лице, дебељ-
ко, динамика, дојка, џамија, екран,
елипсаст, фонтана, гладак, грудва
снега,гума,хармоничан,интересан-
тан, ја, јабука, јаје, јајолик, је, јед-
ноставан, јесте, камен, као лопта,
колачић,колут,компактан,коначан,
конфете, кос, космос, кош, кошар-
ка,крофна,крут,кружниток,кугла,
квадратан,лавор,лифт,лик,линија,
лонац, лубеница, лук, Мићко, ми-
ран, мирис, мистериозно, на ћоше,
недефинисан, нежан, није коцкаст,
обиман,облак,обли,облутак,обра-
чун,ограничен,округло,оквир,опу-
штен, оштар, пањ, Питагора, плав,
плаво, подметач, погача, политика,
поновљив, правилно, пре коцкасти,
проблем, проблематичан, простран,
пуначко, пуно, рам, ринг, ротонда,
ружан,савремен,савршено,сферан,
сферичан, Смајли, смех, смешан,
smiley,снешко,судбина,свет,света,
свиња,свод,шиљат,широк,шпицаст,

танак,тепих,терен,тестис,топао,три,
троугласт,укруг,ваљдајести,ваљкаст,
вечност,венац,забавно,зантар,заокру-
жен,здепаст,зека,Зорић,жут1;
800(235,199,417)+198+39+144

округла
лопта308;земља81;глава68;јабу-
ка,кугла21;чинија17;столица16;
чаша15;сто12;обла,планета,ваза,
жена9;дебела8;лице,тацна6;ли-
ца,плоча5;посуда,соба,шоља,тор-
та 4; круг, огледало, погача, равна,
свећа,вазна3;четка,четвртаста,ће-
лија,коцка,коцкаста,кружна,кућа,
кутија, лоптаста, лубеница, оловка,
овална, пица, пиксла, права, сија-
лица, сунце, тегла, врата, значка 2;
акваријум,бака,бескрајно,билијар,
буца,буцкаста,циклична,четврста,
девојка, диско кугла, досада, елип-
са,фаца,флаша,глобус,греда,гума,
гумица, игра, Ивана, јабуку, јесам,
камера, као коцка, као земља, кева,
коло, кревет, кригла, крофна, кугла
земљина, куварица, лампа, лепиња,
лобања,лопте,лоптица,лустер,ма-
ска, мечка, Мила, мисао, муда, на-
ција, незаустављив, особа, оштра,
оштри,панаћоше,пепељара,пита,
плава,понашање,површина,прави,
пријатност,прозорскаокна,рафаело
куглица, разгледница, ромбоидан,
румена,рупа,сарма,секс,сфера,сла-
ва, слика, слова, смирена, спорта,
срца, ствар, шерпа, шипка, шнала,
тепсија, торба, троугао, троугласто,
учионица,велико,заобљена1;
800(165,414,181)+131+19+83

они
ми 127;људи 74; долазе 35; група,
ванземаљци20;иду,оне15;друштво
14; пријатељи12; неки, причају 11;

округао они
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другови, родитељи 9; момци, раде,
воле 8; и ми, ови, сви, ти, знају 7;
групаљуди,ја,певају,севоле6;једу,
они,странци,тамо5;други,мисле,
професори,стоје,су4;деца,гледају,
говоре,хоће,који,мајмуни,множи-
на,непознато,непријатељи,нису,се
смеју,седе,сељаци,судобри,заме-
ница,зли3;дају,далеко,дечаци,дру-
гари, и оне, идиоти, ко, ко?, краду,
лажу,маса,миви,мноштво,мушкар-
ци,некитамо,немају,немајупојма,
непознати, одлазе, она, пар, питају,
плачу, путују, се предају, спавају,
странац,ви,заједно2;3.лицемно-
жине,беже,бити,бони,бука,читају,
ћедоћи,дјеца,добри,долази,дола-
зити,ДОС,дружити,држава,двоје,
ђаци, ђаволи, гадови, глупи, гости,
грешка,идукући,игра,илими,има-
гинарниђаволи,имају,испредмене,
истина,Ивана,једупрасе,каријери-
сти, који?, колачи, комунисти, кра-
ва, кретени, купују, лажови, лебде,
легија,лењост,лоши,лудаци,луди,
људи из околине, људи које не по-
штују,малислатки,мамлази,Манче-
стерЈунајтед,Мароје,Маројеион,
Марсовац, ме мрзе, ме воле, мени,
мислити,митинг,многи,много,мо-
гу, мој разред, моје друштво, мрзе,
мрзим,мушкарац,наулици,надле-
жни, напаћени, нападају, напоље,
народ,нечују,непостоје,неверују,
негостољубивост, неке особе, неки
људи,неко,немајувезе,немампој-
ма, непоновљиви, непознат, непри-
јатељ,ништа,ништанезнам,НЛО,
објективност, одељење, одвојено,
оговарање, ограда, око мене, омча,
он,особе,остали,остатак,отићи,па-
мет,Партизан,пате,пију,пирамида,
пишу, плешу, показивање, понуђен,
породица,постоје,прича,примитив-

ност,протестанти,против,пуно,раз-
говарају,ресторан,родитељ,родите-
ље, рођаци, ружни су, самураји, се
играју,сесвађају,секс,серу,систем,
скуп, слепац, слога, смарају, смрде,
спољнисвет,стараца,стари,стигли,
стока,стомак,субезвезе,судалеко,
судошли,суфудбалери,суглупи,су
група,сујаки,сукул,суљуди,суне-
нормални, су сурови, су ту,шетају,
шверцери,they,тиљуди,трче,ту,ту-
ђе,туђи,твоји,уче,ученици,уједају,
уништивачи,увек,већина,виде,Вла-
да,возачи,вриште,заједница,зевају,
зликовци,зло,знајусве,живе,живе,
миспавамо1;
800(165,414,181)+254+24+175

операција
болница 66; хирург 62; болест 34;
доктор29;хирургија24;крв21;ср-
ца20;нож17;скалпел,срце15;бол
14; интервенција, страх, захват 12;
сто 10; слепо црево 9; хируршка,
сала,смрт,спас,успела8;лекар,ри-
зик,живот7;насрцу,носа,помоћ6;
црева, медицина, мозга, ока, олуја,
успех, успешна 5; лечење, маказе,
зелено,зуб,зуба4;акција,анестези-
ја,бело,борба,доктори,главе,игла,
излечење,математика,мозак,неизве-
сност,око,процес,рана,рат,тешка
3;борба заживот,хируршке, јетре,
крајници, крајника, лекари, на мо-
згу,нос,очију,одговорност,опасна,
опасност,операционисто,оператор,
ординација, оздрављење, пластич-
на, побољшање, подухват, повреда,
промена,радња,рез,сабирање,сец-
кање, сечење, спасавање, тајна, та-
та,успешност,војска2;ампутација,
болестан, бубрег, бушење, царски
рез,далекобило,даљина,деловнаје,

они операција
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дељење, диктор, др Суботић, е.р.,
газа, гуди,Ханибал,Хасансецкати,
хемијска, хируршка интер., хирур-
шка интервенција, хируршки нож,
хируршкизахват,хитна,инструмент,
инструменти,испитивање,изводити,
извођење,извршено,јединото,језа,
касапљење,кастрација,кидање,ком-
пликација,компликована,комплико-
вање, конац, концентрација, Коњи-
ћевскок,крајник,крцко,крваво,крва-
вост,кука,ласери,лрце,малогмозга,
менискус,мука,наотвореном,насто-
лу,наживо,нада,наука,неопет,не
знам,немогуће,непријатан,неспрем-
ност,нештострашно,неуспела,неви-
на,невоља,нијеуспела,Никита,Нор-
мандија,новац,одстранити,одстра-
њивање, окупација, операција сала,
опоравак, опоравити се, организам,
отклањање, пацијент, патрола, пла-
стика,плаво,подвиг,посекотина,по-
ступак,потреба,прецизност,преду-
зимање,прибор,пропала,прста,рад,
рак, рашчлањавање, ратна, разно,
рука, рутинска, сабирања, Сабља,
сеча,сећи,серија,сигурнасмрт,си-
нуса,слепогцрева,слон,спасавање
живота, спасити живот, спретност,
стопала, страшно, стрепња, шала,
шивење,тежина,ток,транцплатаци-
ја,тумор,твсерија,унутрашњиорга-
ни,Ургентницентар,успешно,ужас,
вађење бубрега, ванземаљац, венац,
војна,x,завера,здравље,зебња,зеле-
нило,знање,зубар,жеља1;
800(173,484,136)+219+51+133

орган
срце216;тело48;бубрег44;полни
35;јетра,живот20;човек18;део16;
организам 13; мозак, око, желудац
11; власт, власти10; биологија,ме-
дицина,операција9;вида8;болест,

деотела,језик,плућа,унутрашњи7;
трансплантација,здравље6;бол,чу-
ло, доктор, донатор, очи, за варење
5; болница, функција, крв, пандур,
ткиво 4; државни,љигаво, нос, по-
лиција, ред 3; анатомија, човечији,
чула,донација,држава,хирург,хра-
на,људски,мишић,надлежни,пан-
креас,полицајац,политика,пресађи-
вање, продаја, рад, реда, слух, суд,
телесни, трговина, у, вагина, вид,
виталан, зуби 2; безобразно, биће,
бљак, брига, бритва,целину,црева,
човеков, човеков организам, чула
слуха, чувати, ћелија, давалац, део
мене,деонечега,донор,доњи,дру-
штво, дрво, функционисање, глад,
глава,главе,главни,говор,говорни,
илузија,инструмент,изумрли,извр-
шни, јавног информисања, јорган,
који?,кошница,крвоток,лекар,људ-
ски орган, машта, материца, муда,
мудар, мука, мушки, надбубрежни,
надлежност, некогчула, неопходан,
нервни,нештоутеби,нокат,облик,
општински, организација, оргазам,
падобран,пенис,пол,посуда,пове-
заност, правни, правосудни, право-
суђе, предмет, пут, рада, размножа-
вање, реда и мира, рука, сендвич,
систем,скупткива,слезина,слоган,
спас, спољашњи, судски, СУП, те-
ла,туки,уд,унутар,унутра,унутра-
шњост, управе, управни, уста, уво,
варење, варити, виши,витални, ви-
талност,влада,запарење,заварање,
закон, завештање, здрав, значајно,
женски, живо, живо биће, живот и
здравље1;
800(221,406,56)+170+15+103

ослободити
затвор 43; слобода 42; пустити 38;
заробити 18; птица 14; побећи, се,

операција ослободити
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себе 11; град, помоћи 10; окови 9;
народ, рат, земљу 8; голуб, птицу,
ропство,руке7;држава,кавез,рево-
луција,страх,земља6;дух,избави-
ти,олакшање,решити,срећа,ваздух
5;човека,казна,ланци,људе,мука,
победа, полетети, растеретити, роб,
спасити,спасти,заробљеник,затво-
реник,затвореника4;Београд,дати,
доброта,Ирак,јунак,Косово,криви-
ца,лисице,логор,невине,одвезати,
освојити, победити, се страха, Ср-
бију, живот, животиња 3; адвокат,
бити,битка,добити,државу,Хуголи-
ну,изаћи,крила,кривице,ланац,ми-
сли,муке, небо, некога, одбранити,
отпустити,отворити,помоћ,пријате-
ља, принцезу, радост, рај, решетке,
решитисе,роба,робови,семуке,се
нечега,спас,Србија,срце,суд,свет,
таоце,територија,трчати,ум,успех,
успети,усрећити,устанак,вратити,
затворити,живети2;акционифилм,
Американац,беде,бес,бежање,би-
тисам,брига,црнац,црнци,човек,
дах,дан,делфин,депресија,дисати,
добро дело, домовина, дозволити,
ДражаМихајловић, душа, емоције,
филм,фудбал,голуба,херој,Храбро
срце,идеје,исећи,испећи,иззатво-
ра,изаћииззатвора,издахнути,изва-
дити,извући,ЈованДимић,Јованка,
канап,канапа,казнити,КипСлободе,
клупче,конопац,кривац,крв,кути-
ја,лагодност,ланца,лепота,летети,
лисица, људи, људски дух, мајмун,
марсељеза,мир,Мира,мисао,мост,
наметнути, Наполеон, не, недужне,
неко, неког, непријатељ, нестајање,
невин,невоља,нос,од,одрешитике-
су, окова, оковати, олакшати, омча,
опростити, оптерећеност, оптужбе,
осећање, ослободиоци Београда,
ослобођење, оставити, остварити,

осудити, осуђеник, освајати, отара-
сити,отараситисе,отићи,откачити
се, откључати, отуђити, отворити
се, оживети, папагај, пас, питање,
плаћања, плаво, пољана, поробити,
постићи, постојати, правда, право,
предност, предрасуда, препустити
се,пресуда,пријатељ,притисак,при-
твор,простор,прошлост,пуститис
ланца, пушити, Рамбо, раскинути,
расковати, растерећење, растерети-
тисе,размишљање,разоружати,раз-
уверити,решетка,рука,Русија,сам,
Сарајево,савест,седосаде,сегреха,
сеизАлкатраза,сенапасти,сенеког,
сеодкорупције,сеокова,сестеге,се
суровости,севласти,секс,село,ски-
нути,славити,слободно,Слобу,сло-
мити, смор, смршати, смрт, снаћи,
снове, сопствену природу, спасити
се, споменик, стеге, страха, страхо-
ве,страст,стрес,сумња,супер,суро-
вост, сваког, све, светлост,Шешељ,
школа,талац,тамница,Тарзан,тере-
та, трапавост, убица, убити, учини-
тидобродело,учинитислободним,
удахнути, уједињење, унапредити,
униформа, уверити, веш, везати,
Вили,војника,волети,задобити,за-
робљене, заробљеника, заробљени-
штво, застава, заставе, затвора, зла,
жеђ,жеља,жена,животиње1;
800(164,442,44)+303+77+199

ослободитисе
себе29; се страха28; се23; затвор
22;пустити,слобода,земљу14;пти-
ца,страха13;град12;човека,рат11;
заробити10;Београд9; дух, страх,
заробљеника,затвореник8;државу,
казне,неког,некога,сестреса7;побе-
ћи,робове,ум,затвореника6;народ,
окови, роб, стега,Шешеља5; дати,

ослободити ослободити се
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духа,душу,голуб,ланаца,људе,око-
ва,помоћи,птицу,ропство,сеокова,
сепритиска,срце,срећа,стеге,веза-
ти,заробљеник,затворенике,земља,
живети 4; испита, кавез, кривице,
одвезати,олакшање,патње,роба,се
нечега,сеобавеза,сетерета,спасти,
сумње,усрећити,Вилија3;бес,бити
слободан,ЧеГевара,човек,дисати,
херој,храброст,иззатвора,јунак,ко-
га,Косово, кривица, ланци, летети,
личност,лисице,људи,мир,мисао,
мисли, наставе, небо, непријатеља,
обавеза, оставити, памет, партиза-
ни, плаћања, победити, предрасуда,
пса,решитисе,ропства,сестега,се
свега, спасити, Србију, сунце, све,
свет,таоца,таоце,терет,територију,
затворити,жену,живот,животиње2;
адвокат,аута,безобавеза,безгранич-
ност,битидобар,борба,Цеца,ЦИА,
час, часова, дати слободу, Де-бе,
доброта, досада, досаде, доводити,
друга, држава, дуга, душа, емоци-
ја, емоције,физичко, голуба, греха,
гвожђе,Хаг, ићи, имати, изаћи, јаз,
јестреса,јунака,јунаштво,Калемег-
дан,карике,казна,кнеза,комплекс,
коштати,крила,кривци,квадрат,ле-
по, лет, лопов, лошихљуди, ловци,
љубав,мачка,магије,масу,медведа,
место,Милошевића,mind,мислити,
момци,мозак, мука, напасти, напе-
тости, напустити, народ власти, не
везати,невреди,недужног,непотре-
бан,непријатељ,невезана,ногу,ње-
га, Обреновац, од лажи, од патње,
одмор, одвезивање, оковати, олак-
шавање, омче, оптужбе, оптуженог,
опустити,осећања,ослободити,осу-
ђеника,осуђенику,освојити,отићи,
папагај,патња,песма,пиво,победа,
подручје,покушати,полетети,поли-
ција, поробити, предавања, престо,
причати, пријатељ, пријатеља, при-

мирје, принцезу из замка, принуда,
притисак,притиска,привикнутисе,
прогледати,пролаз,простор,птичји,
раширенеруке,рата,ратовати,рато-
ви,реч,решетке,робијаш,робијаша,
робље,робови,рука,Садама,себри-
ге,седаха,секомплекса,секриви-
це, се лажи, семржње, семуке, се
непријатности, се одговорности, се
ропства, се ружнихмисли, се себе,
сесумње,сешколе,сетабуа,сетуге,
себестраха,секс,скинутисаврата,
слободан,срама,срећан,срећна,сре-
дити,стан,стрес,стреса,суд,сујета,
свемир,школе,шта,талац,таоци,та-
шта, терора, трава, тужба, учинити
услугу,успети,узнемирити,ваздух,
видети,вишакенергије,вишаккило-
грама, војне обавезе, волети, воља,
вољу,врапца,вриштати,вука,забора-
ви,замак,заробљеннарод,заробље-
наптица,заробљенике,заробљеног,
затвора,зависити,заживети,земљи,
зла,звер,животињу1;
800(165,414,181)+305+52+191

ослобођен
затвор 82; страха 75; слободан 35;
слобода32;казне31;обавеза17;за-
робљен, затвора 16; птица, рат 14;
кривице, наставе 13; стега, страх
12; војске 11; испита, срећан, свега
10;оптужбе,срећа9;роб,сам7;Бео-
град,мука,стреса6;бола,физичко,
физичког,казна,окови,притиска,пу-
штен,ропства,терета5;човек,дух,
град,ланци,пореза,робије4;изза-
твора, миран, небо, невин, окова,
оптужба, оптужби, сумње, школе,
весео, везан, заробљеник, заточен,
затворен, живот 3; брига, часа, да-
леко, голуб, греха, кривица, ланац,
лет, мир, патње, пресуда, радост,
слободоуман,срећом,стеге,страна,

ослободити се ослобођен



361

суд,школа, тужби, ваздух, затворе-
ник, жив 2; Ал Капоне, беда, бела
крила, бело, бео, беса, без лисица,
безстреса,бити,благоњему,благо
томе, болести, борба, бриге, часо-
ва, дан, демократија, држава, дуга,
дугова,факултет,филм,free!!,грех,
грлица, грома,информатика,испит,
Ивана,изтамнице,избори,изванза-
твора, кавез, криви, лакоћа, лакше,
лењ, лепота, лепршав, лети, лошег,
лудост,мајмун,мисли,моћан,море,
надобромпуту,нађен,настава,непо-
требно,неспутан,невезан,незаузет,
независно, никад, новца, обавезе,
очекивање,од,одфизичког,одгре-
ха,одстраха,одживота,одеће,одго-
варати,одвезатисе,олакшање,олак-
шица,орао,осуђеник,отета,папагај,
партизан, пас, писменог, полагања,
понос, поробљен, порока, пожуда,
предавања, предрасуда, предрасуде,
притисни,проблем,произлази,Про-
метеј,птицаулету,пустити,пуштен
наслободу,рада,радостан,рам,рас-
терећен,ратник,развеосе,речи,ре-
лигија, револуција, рођен, рођење,
сарма,скинуткуртон,Слоба,слобо-
де,смирен,смртнеказне,сретан,сти-
да,страхова,страсти,стрес,сумњи,
сунце, сужења свести, света, таме,
терен,терет,тога,трава,туге,тужен,
творца, убачен, убица, учења, уди-
сај, ухваћен, ум, увек, ван затвора,
вечан, Вертер, везе, везом, викенд,
војнеобавезе,војник,војска,забора-
вљен, задатака, задатка, задовољан,
задовољство,затвори,заузет,зла1;
800(165,414,181)+225+21+148

остаци
хране150;храна56;смеће31;ђубре
26;отпаци24;кости23;дана20;је-
ла17;мрвице12;хлеба,костију,по-

смртни 11; леш, нечега 9; делови,
ђубрета,остају,ручка,смећа8;про-
шлост 7; хлеб, прошлости 6; мрве,
живота5;бацити,фосили, јело,ле-
ша, љубави, остатака, отпад, отпа-
дак 4; археологија, бацати, човека,
канта,костур,математика,одхране,
помије, при дељењу, ручак, света,
тела,вечере,везе,животиња3;баче-
ни,блата,фосилни,историја,јабука,
јабуке,коске,непотребно,одблата,
одручка,остатак,парчићи,рата,ру-
ине,рушевине,себацају,сендвича,
смрт,среће,трагови,земље2;архе-
олози, армије, бацам, бацање, било
шта, бивши, бомбардовања, буђаве
хране, цивилизације, чипса, човек,
чување,дан,дати,деловитела,деље-
ња, дељење, диносауруси, доручка,
досада,душа,ђубрива,емоција,фле-
ке,фосил,фосила,глупи,града,гра-
дива,градова,грађевина,гробље,гу-
бљењесугласника,храну,хрпе,иду
кучићима,играчака,ископан,ископи-
на,историјски,изнутрице,кадавери,
клопе,књиге,коједобијам,комади,
комунизма,контејнер,корице,кори-
сно, красти, крпе, крушке, кучићи,
кућа,култура,купити,кусур,леше-
ва, лешина, љубав, људски, љуске,
мане, менза, меса, мојих предака,
моста,мрвица,мрвицехлеба,мрви-
це хране, музеј, накупити, народа,
наука,недостају,немаштина,несре-
ће, нестали, нешто лоше, невоља,
ничега,ништавност,оброка,одјела,
одвратно,огризак,оношто јеоста-
ло,оружја,остаци,остали,отпадају,
отпатке,отписати,палезоик,папира,
парче,пас,патње,пепела,пепео,пи-
це, пите, поноса, породице, после,
после судара,потрага,правенеред,
преци,прљавштина,просторија,пр-
стију,пуно,рачуна,раде,радити,ра-
ритети,рат,разложени,рециклирају,

ослобођен остаци
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Рембрант,риба,рушити,сарма,секс,
сиромаси,смеђе,смрад,сперме,Ср-
би, срећа, стакло, старих култура,
старогрежима,стрепња,сукрш,све-
ска,свет,шљама,шума,шуме,теста,
тога, торте, траг, трагедије, труло,
труну,упрошлост,усмеће,усмећу,
у тањиру, успомена, вечера, вишак,
врабац,вратити,заборавити,живот,
жртве1;
800(165,414,181)+229+41+161

остатак
вишак51;део47;ресто32;света29;
кусур 25; живота 23; хране, новац,
отпадак16;дељење,свет15;храна,
новца 14; математика 13; мало 10;
нечега,разломак9;јело,преостало,
живот8;хлеба,јела,мрвица7;број,
дана,мрвице,остало6;додатак,ђу-
бре, хлеб, недостатак, рест, време-
на 5; чега, торта, време 4; целина,
крај, људи, недовршеност, ништа,
окрајак, отпаци, паре, при дељењу,
рачунање,ручак,ручка,торте3;ба-
цити, бакшиш, чоколада, човека,
децимала, добитак, групе, хемија,
кости,мали,мањина,мрве,нада,на-
ставак, непотребно, ноћи, одбачен,
остатка, отпад, плус, резерва, рези-
дуал, све, свега, вечера, заостатак
2;13,13.прасе,бацам,беда,беспо-
требна,безостатка,броја,цео,дан,
децимал,децимале,делић,дељења,
дељивост,деонечег,дигитрон,дио,
добро,дуга,Европе,финиш,гибани-
ца, главно, гомила, групу, имовине,
између, изузетак, јабуке, још, још
има,канта,кеша,киселина,кисели-
не, колач, количина, количник, ко-
рен,коске,кредит,крој,леш,лоше,
љуска,мени,месо,могућност,мрва,
наде,незнам,небитно,нечег,неде-

љиво,недовољнодобар,недовршен,
недовршенручак,неискориштен,не-
маничег,немоћ,непотребни,непо-
жељно, непрерађено, нешто, нешто
мало,неважно,нова,оддељења,од
дијељења,однечег,однечега,одба-
ченост,одмора,оноштонеприпада,
оноштоостаје,опрезност,опстанак,
остали,остао,остатак,остати,отпад-
ник,пара,парче,парчехлеба,парче
конца,парчепице,парче торте, пе-
пео, песак, пита, плата, подробан,
поједи, полупразно, после, посто,
прашина,преко,примножењу,при-
ча, приче, приход, пркос, проценат,
профит, прошлост, прошлости, ра-
чун,разлика,реликт,репета,репете,
рестл, рестлови, рубак, сами, само-
ћа,сића,сиромаштво,сиротиња,сит-
ница, ситно, сладолед, смеће, соба,
сплачина, срећници, ствар, сујета,
сувишност,свеостало,шећер,штед-
ња, тесто, туга, успех, уштеђевина,
вече,вечери,вечности,везе,закару,
заборављендео, задатак, задњи,за-
држи, заостало, запета, зарез, здра-
вље,жеље1;
800(223,540,90)+227+92+152

осуда
казна 142; кривица 87; суд 84; за-
твор78;смрт30;пресуда29;судија
14;злочин13;кривац,правда12;не-
правда 11; крив, прекор 10; грех 7;
Хаг,неправедна6;грешка,критика,
посуда5;чекић,људи,Милошевић,
патња, судница,убиство, закон, зло
4;човека,криминалац,превара,про-
паст, туга 3; глупост, крај, кривња,
лаж,морал,насмрт,народ,невиност,
погубљење, пораз, порок, порота,
предрасуда,процес,робија,смртна,
срамота, судбина, судити, суђење,

остаци осуда
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тужба2;4.општинскисуд,агресије,
баба, батине, бело, бес, бесправна,
Бог,бол,борба,цимерка,човек,деч-
ко,дело,добар,досада,доживотна,
друштво,дрво,електричнастолица,
глава,гнев,инквизиција,Италија,из-
даја,јавна,јавност,јазавац,катанац,
казан, клетва, клевета, клупа, кожа,
криминал,кримоса,кривима,криви-
ти,крв,лажна,лица,лицемер,лице-
мерје,ломача,лоша,лоше,мач,ма-
ма, милост, морала, морална, мост,
мрштење,мржња,назатвор,набеђен,
насиља,не,немогу,неискрено,непо-
узданост,неправедан,неправедност,
неразумљивост,неуспех,обмана,од-
лука, огорченост, окрутност, омча,
оптужба, осица, осудити, осуђива-
ње,освета,пад,пакост,перика,по-
грешиво,похвала,покуда,полиција,
помиловање,ПонтијеПилат,посао,
последица,потребна,праштање,пра-
ведно,прека,прекршај,преступник,
пресудасмртна,претња,презир,при-
јатеља,проблем,процена,професор,
проклетство,прошлост,радост,расу-
да,рат,ратова,ропство,сабља,Сло-
ба,снага,става,страх,стрес,стриц,
суда, судски чекић, школа, тешка,
трач,трагедија,трегер,убиства,упи-
ратипрстомунекога, велика, вера,
врат,затвореник,земунскиклан,зла,
Злочиниказна,жалост,живот1;
800(164,442,44)+184+14+131

отаџбина
Србија119;домовина116;земља52;
Југославија27;држава26;љубав25;
моја22;родољубље21;дом18;па-
триотизам12;песма10;кућа,наша
8; мајка, патриота, родољуб, војска
6; родна груда, слобода, волим те,
застава5;мојаземља,народ,понос,

рођење, срце,Војводина, завичај 4;
груда,ништа,рат,тезове,Yu,зове3;
бомбардовање,далеко,деда,Дража,
химна,Јакшић,Југа,камен,лепота,
људи, носталгија, пионири, прича,
распад,родбина,родникрај,себра-
нилепотом,сигурност,СрбијаиЦр-
наГора, срећа,СРЈ, своја, топлина,
вера,волимоте,заувек2;?,Балкан,
битка, брани се, браник, бранити,
брда,целина,ценити,ципеле,Црна
Гора, читанка, чување, Д&Д, дело-
ви, демонстрације,ДесанкаМакси-
мовић,други,држави,ЂураЈакшић,
економија,ексЈугославија,фикција,
глупост,голуб,голубмира,град,гра-
ница,границе,грб,грудва,губитак,
хахаха,хлеб,ИвоАндрић, ја, јаје,
једина,јединство,јулаћ,касарна,ко-
ја,којаотаџбина,Косово,крај,краљ,
личност,љубавпремаотаџбини,ма
немојмирећи!,мајкаСрбија,мана-
стир,маркетинг,Марс,меланхолија,
место,миламати,мир,МишаАна-
стасијевић,мојадрага,мојадржава,
моје,мојуземљу,може,мрак,мртва
груда,мрзовоља,мушкарац,национа-
лизам,нада,најлепшаствар,НАТО,
невреди,не знам,некадпостојала,
нема,нема је,непознато,нестабил-
ност,нестати,незнање,оданост,од-
брана,офуцаност,осамљеност,отац,
отрцано,песме,песмица,пих,плава
гробница,побећиодавде,политика,
постојбина,прецењена,преци,при-
јатност,природа,пропадање,пропа-
ла, пропаст, просјачење, простор,
прошлост,пушка,родољубив,родо-
љубивост, руда, се брани, се брани
слободом,секонстантосмањује, се
воли, село, село Радојево, сивило,
слава, слике, Слоба, Србија и Ц.Г.,
Србина, српство, СРС, стабилност,
стена,стихови,сукоб,сурово,своје,

осуда отаџбина
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штатобеше,шуша,ТарнерТина,те-
риторија,Тито,тле,тло,Турци,Тур-
ска, уклета земља, улица, В.П.Дис,
великаСрбија, веровање, власт, во-
лети, волимотеми,Yuga, за краља
иотаџбину,завера,зеленило,земља
најмилија,земљаснова,злотвор,Зре-
њанин1;
800(221,406,56)+212+42+152

отац
мајка94;тата85;љубав38;породи-
ца30;родитељ23;син22;ауторитет
21;главапородице20;ћале19;глава
14;мој10;добар,мама9;кућа,си-
гурност, заштита 8; брада, бркови,
строгоћа 6; Бог, човек, поштовање
5;главни,колац,мојтата,пријатељ,
страх4;брат,друг,исин,патријар-
хат,род,строгост,стуб,ташта,закон,
заштитник3;анђео,брижан,чувар,
доброта,домаћин,главакуће,ја,ко-
са,мир,нема,немам,паре,подршка,
поп, поверење, пут, рад, родитељи,
службенипут,старатељ,строг,стуб
породице, створитељ, све, татица,
војска, жалост 2; Аца, Александар,
алкохол, аморфан, ауторитативност,
биолошки, блиска особа, блискост,
боја, болести, брак, брига, брк, ц,
црква,честитчовек,чувајсе,чврсти-
на,даљина,деда,детета,детињство,
дика, дом, драг, драга особа, Дуле,
џепарац,фаца,фамилија,фатхер,фи-
гура,филм,финансије,Фјорела,фо-
теља,газда,гени,главапродице,глав-
на личност, главоварка, глуп, идол,
идол детета, игра, имам, јаоооо,
калуђер, камион, капиталиста, кћи,
крвносродство,куглана,леђа,љубав
итуга,мајкабожија,мали,мати,Ми-
лан,мирно,моћ,мојћале,мојотац,
мушкарац,муж,напуту,надређени,

нафта,најбољинасвету,најмилији,
наклоност,напоран,недостајање,не-
достајати,немамга,неопходан,непа-
жљив,непријатност,нервоза,нежан,
ништа,ној,новац,облак,одбојност,
омиљенаособа,ослонац,осмех,осо-
бакојаодбрањује,отац,озбиљност,
папуче,Париз,патерфамилиас,па-
тријарх, патријархална породица,
патријархално, патријархалност,
плаво,полиција,помаже,помоћ,по-
рекло,посао,постојаност,поштова-
ничлан,потребан,прекор,премили,
природа, прототип, радио, радити,
Рајко,разумевање,речодржан,рука,
ружа,савест,сенајвишепоштује,се-
до,скривање,Слаки,Славко,слика,
смарач, смех, смешак, снага, спава,
Србије,срећа,сродство,стабилност,
стожер,странац,свађа,свеисвашта,
свети,светлотамно,шта,таја,талац,
тек,телевизор,темељ,терор,тоалет-
навода,толерантност,топлота,туга,
ТВ,творац,тврдоглав,углед,улога,
уточиште, узор, величина, велика
љубав,велико,вођа,вођапородице,
волимга,заједнички,затвор,Золтан,
живот1;
800(235,199,417)+232+77+168

отвореност
искреност125;затвореност96;про-
зор 25; комуникативност, врата 22;
комуникација, причљивост 16; сло-
бода10;друштвеност9;људи,разго-
вор8;дружељубивост,душа,особи-
на,ширина,врлина7;ја,срдачност,
ум6;истина,небо,спремност,ума5;
брбљивост,човек,особа,премасве-
ту,речитост4;другарство,духа,ду-
ше, говор, екстравертност, јавност,
круг,љубазност,пожељно,пријатељ-
ство, приступачност, пут, слободно,

отаџбина отвореност
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срце, за разговор, затворено 3; до-
ступност, флексибилност, глупост,
хладно,храброст,искрен,искрено,
јасност, наивност, очи, отвореност,
понашање, поверење, према себи,
прича, прихватање, присност, про-
странство, радозналост, сигурност,
спонтаност,широкогрудост, ведри-
на,засарадњу,засве,запад2;база,
бескрај,безпредрасуда,биологија,
бол,брбљивац,цео,чигра,чист,да,
дечко,девојка,добар,добраособи-
на, добро, добродушност, доброта,
дрскост,друг,дружење,дрвеће,дух,
екстравертан, елоквентност, глоба-
лизам,говорност,границе,грашка,
грешка,ходник,интроверт,искрена
душа,каЕвропи,камору,касвету,
каучењу,капија,карактер,катанац,
клуб, комуникације, конзерва, кон-
зервативност,корист,космополити-
зам, крајност, кутија, лакоумност,
лапрдање,лаж,лажна,либералност,
личност, линија, лоша карактери-
стика,људима,људскост,љуштура,
мана, медији, мисли, мишљења,
могућност, море, наравно, небит-
на, нема је, немачки, неопрезност,
непосредност, неповерљивост, ни-
језатворено,нисамја,образовање,
окренутост, опасност, open mind,
опрезност, ормар, осећања, особи-
начовека,осуда,откриће,отворено,
памет, пита, питања, племенитост,
поглед, поштење, потреба, повере-
ност, поверљивост, повређивање,
позитивност, право, празно, према
људима,преманеком,премасвима,
приближавање,причање,причљив,
пријатан,пријатност,пријемчивост,
природа, привлачност, привреде,
проблем,промаја,прозора,прозрач-
ност, путовање, рад, радња, рана,
рањивост, рупа, сарадња, савреме-

ност, себе, сексуални напад, скуп,
слободност, слободоумност, смех,
спонтан, срећа, стадион, страх,
стрелац,свемир,свет,светло,свету,
шерпа,широки,широко,широкост,
шмекер,тосецени,транспарентан,
транспарентно, транспарентност,
у вези, уста, увек, увек за, увреда,
ваздух, важна, велика, Веља, вера,
врат,време,заидеје,зајавност,за-
нимање, занимљиво, занимљивост,
затворен,затворене,здраво,земља,
земље1;
800(223,540,90)+238+83+168

отпор
песница 83; покрет 46; борба 30;
организација 23; непријатељ, снага
13;физика,одбрана12;народнипо-
крет,политика11;сила,странка10;
притисак9;5.октобар,рука,супрот-
стављање8;шака7;напор,против,
Србија,струја6;народ,револуција,
власт, зид 5; Балашевић, фашизам,
храброст, јак, насиље, непријатељу,
незадовољство, отпор, свима 4; ба-
гер, бранити се, бунт,фашизму, гу-
рати, мали, народни, насиљу, -ом,
победа,пружити,рат,Слоба,студен-
ти,супротстављатисе,велики,вла-
сти, војска, воља 3; блокада, црно,
Чеда Јовановић, демонстрације, до
победе, ДОС, држава, електрични,
физичкавеличина,Г17,ја,карактер,
младост,мрзим, неслагање, одбија-
ње,одговор,одупирање,они,побу-
на, политичка странка, препрека,
промене,протест,Срби,став,страх,
суочавање, target, терор, трење,
упорност,увек,ваздух,ваздуха,жи-
вот 2; 05.10.2000, 1999, 5. октобар
2000,5.10.2000.,5.октобар,97.,адо-
лесценција, агресији, агресивност,

отвореност отпор
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агресори, Ало ало, Америка, Б 92,
батине, безобразлук, било па про-
шло, благост, бојкот, бол, болест,
боља будућност, борбеност, борити
се, бранити свој став, брат, будале,
Буђановац, буњење, чај, част, Че-
да,дати,давати,деце,Демократска
странка, демонстрација, дискрими-
нација,домовина,фашисти,Францу-
ска,Г-17,Г17,Г17+,гистро,гледа,
глупост, град, грађана, грађански,
грозно, ГСП, гурање, инат, избор,
избори, јачина, казна, кловнови,
коме,коме?,комунисти,контра,ко-
рупција,корупцији,Коштуница,ле-
вица,лопови,мајица,међу,ми,мир,
митинзи,млад,моћ,моменат,мост,
мозак,Мрки,мрзовоља,МТВнагра-
да,наклоност,напад,напон,напред,
наркомани,народа,народи,недати
се,непредатисе,Неда,негативност,
негодовање, нека странка, немоћ,
немогућност, немогућност избора,
неприхватање, непријатељи, непри-
јатељство, нерад, неред, нетрпељи-
вост,невладино,ништа,њима,очи,
одбијати,одбранаверност,одлучан,
одлука,одмах,одупретисе,октобар,
омладинскипокрет, опасност, орга-
низацијаотпор,отпоран,отвор,па-
лица,партија,показатизубе,покрет
младих, покрет Отпор, политички,
политички покрет, понекад у раду,
популарност, потпалубље, потреб-
ност,повратак,правда,према,према
храни,преманекоме,пријатељство,
пркос, променама, пропаст, проста-
штву!,прошлост,противљење,про-
ток, пружати, пукотина, ПВО, рад,
resistant, resistance,режиму,родите-
љи, родитељима, ропство, рукама,
само песница, само вас гледамо,
самосталност, самовоља, sex, сија-
лица,сиса,систем,скупљуди,скуп-

штина, слабост, слагање, Слободан
Милошевић, смор, спор, споразум,
срамота, срање, Србије, страшан,
студент,сугестија,сукоб,супер,су-
протстављеност, свему, света, сви,
шетња,штрајк,такотреба,тела,те-
орија,термогени,терориста,терори-
зам,терору,тобрате,тротоар,труд,
туча,тупанија,ТВ,твор,учење,уда-
љеност,удар,ударац,улаз,улице,ум,
унутрашњи,устанак,вируса,влада,
влади,вода,водоотпоран,врата, за,
заједно,заштита,затвор,завера,зби-
ља,знање,зној,жаљење,жеља1;
800(221,406,56)+311+55+222

оукусу
слатко 75; храна 52; расправљати
35;нерасправљати31;нетребарас-
прављати 28; расправа 25; јело 24;
омирису,сенерасправља22;језик
20;чоколада19;невредирасправља-
ти18;нерасправљам15;имирису
11;хране,мода,нерасправљај,стил
8;лепо,уста7;кич,мирис,распра-
вљам, слано 6; јагода, јела 5; глад,
горко, говорим, говорити, љуто,
облачење,различитост4;добро,ка-
фа,кисело,колач,лош,недискуто-
вати,непричам,онеукусу,одевање,
причати,воће3;чуло,дискутовати,
добар,естетика,индивидуално,јабу-
ка, колачи, коментарисати, лимун,
не, не вреди, ништа, о стилу, обла-
чења,осећај,парфем,расправљање,
различит,различити,разлика,разли-
ке, размишљати, ручак, ружно, се
прича,сладолед,сласт,торта,торте,
укусно,воде,волимслатко2;ајвар,
апетит,башфино,безрасправе,без
укуса,бибер,бринем,часопис,чега,
чипс,чорбе,чудно,дечака,девојке,
дискусија, друштво, дух, естрада,

отпор о укусу
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фенсери,фино,фризер,гладнасам,
гомбоци,говоримо,грандкафа,гро-
жђе,гурман,хлеб,илепоти,илине-
укусу,истанчаност,Ивана,ја,јагоде,
јетешкорасправљати,јести,кајсија,
каквом, киселог купуса, клопа, ко-
ментар, коментатори, краљ, краста-
вац,култура,кувар,Лабело,лепиња,
лепота,лизалица,лоше,лошем,љу-
бави,људи,љутиш се,мада,мири-
су,мишљење,мога,можда,музика,
на лимун, најбоље, не говорим, не
коментариши, не причати, не рас-
правља,нерасправљасе,нераспра-
вљатисе,неразмишљам,неразми-
шљати,несудим,нетребадискуто-
вати, не треба причати, не вреди...,
небитно,нечему,недеља,нема,нема
расправе, неспоразум, неук, неуку-
сан,ништаново,њеном,ододиру,о
избору,окупусу,олепом,олепоти,
опоносу,осеби,освему,отоплоти,
оторти,обожавам,оцењивати,оде-
ла, одело, одевања, окусити, орбит
жвака, оригано, оштрина, паприка,
паризера, пасуљ, печурке, песнич-
ком, певам, пица, плавуша, полова,
помодарство, префињеност, прича,
причам, причаш, пријатно, распра-
вити,расправља,расправљамо,раз-
говарати, разговор, различито, раз-
личитом,разликујусе,размишљам,
разноликост, рум, руска салата, Ру-
шкаЈакић,ружан,салата,сенепри-
ча,сенераправља,сенетребарас-
прављати,сеневредирасправљати,
се расправља, се свађам, схватање,
сладуњаво, слан, слатка, слаткиши,
слике, смишљампричу, сноб, соли,
сперме,срећа,стилови,ствар,ства-
ри, судити, супа, супе, свађа, свом,
шаргарепа,шећер,шлаг,тестосаси-
ром,тешкареч,требарасправљати,
укус,уметност,уникат,вина,водим

рачуна, волим, вреди расправљати,
зачин, зачини, знам свашта, знам
све,знати,желе,живота,жваке1;
800(165,414,181)+256+18+180

очекивала
много 43; нада 35; сам 29; поклон
28;добила,надала22;срећу21;раз-
очарење15;самвише14;нешто13;
успех12;љубав11;помоћ,више10;
бебу, боље, дете, надати се, позив
9;чекала,надаласе,самте8;беба,
добитак,превише,желела7;ништа,
срећа, жеља 6; дечка, изненађење,
принца,пуно,радост,самбоље,све
5;изгубила,је,надање,нервоза,ни-
сам, њега, сам много, сам нешто,
самто4;чекати,дочекала,гост,го-
сте,многовише,најбоље,некога,не-
стрпљење,новац,оцену,победу,сам
га,самњега,свашта,туга3;добит,
добруоцену,догађај,долазак,хтела,
испуњење,извисила,јемного,крај,
награду,немогуће,није,ноћ,обећа-
ње, оцена, писмо, посета, премију,
разочарање,ручак,самбољиживот,
сам некога, састанак, сат, секс, су-
срет, тебе,узалуд,узбуђење,време,
желети,жена2;1,балон,бедак,бол,
боља ситуација, боље сутра, бољи
стандард,брата,бурек,циљеви,цр-
вено,чекам,чекање,чудо,дадоби-
јем,дазатрудни,дала,дати,десетка,
детињство, девојка, добити, добра
вест, добро, дочекати, дочекивати,
доћи,додир,дозволу,другачијуреак-
цију,другарицу,дуго,џабе,ехе,гаје,
глиста,Годоа,госта,гости,ииспуни-
ла, има, испуњење циљева, истина,
истину, ишчекивала, ишчекивати,
Ивана,изгубити,изненада,изневере-
на,изневерено,изневереност,израз
лица, ја, је бебу, је изненађење, је

о укусу очекивала
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Наташа,јепозив,јесекс,јеславу,је
све,каснити,кауч,киша,кише,кога,
кулеиградове,лепота,лошавест,лу-
дорадовање,мајку,машта,ме,мене,
мени, мислила, много тога, момка,
море,мужа,набеђена,надати,наду,
наградом,навала,недобила,недоби-
ти,недочекала,недоћи,ненашла,
незнам,негу,неког,неправда,нестр-
пљив, нестрпљиво, нешто добро,
нештодруго,неуспех,незгоду,није
дочекала,Николу,нисамсрећна,ни-
си, новости, очекивано, очекивање,
оманула, она, оно, особу, остарила,
паре,патња,пажњу,пензија,петак,
петицу,питала,пиво,плату,победа,
полазак, пољубац, понуду, посети-
лац, посету, поверење, позитивно,
прешла се, пријатеље, принца на
беломкоњу,промену,пропало,про-
паст,провод,рачун,раскид,разоча-
рала се, разочараност, разумевање,
решење,ружа,самбрата,самда,сам
да..., сам дечка, сам друго, сам је,
самнеког,самнештобоље,сампобе-
ду,сампоклон,сампомоћ,сампре-
више,сампринца,самсекс,самсве,
самтебе,самвећуоцену,сестру,си
много,сигурност,слатко,снег,соба,
стан,станица,столица,страх,стре-
мила, стрпљење, судњи дан, свађу,
шареналажа,телефон,то,тренутак
ишчекивања, труд, у неизвесности,
унапређење, урадити, усхићеност,
успешност,уздатисе,узимала-дава-
ла, веровати, вест, војника, вредно-
сти,зашто,зебња,знала,зналасам,
знали,звезда,живот1;
800(165,414,181)+289+23+197

очи
плаве 84; зелене 61; вид 57; плаво
40;црне32;зелено23;огледалоду-
ше 22; душа, огледало 20; лепе 18;

боједуге13;лепота12;наочаре,по-
глед11; соколове10;црно,дубина,
видети8;гледати,сјај,уши7;црве-
не, глава, искреност, нос, светлост
6;анђела,бојемеда,чарне,истина,
сузе,уста5;лице,љубав,велике4;
боја, главе, гледају, говоре, небо,
плава, прозор, смеђе, света, светло,
трепавице, урокљиве 3; благе, боје
неба,црвено,доброта,дубоке,дубо-
ко,ђавола,говоресве,ја,крваве,ма-
скара,моје,море,наочари,он,отво-
рене,плач,продорне,сочива,тамне,
туга,твоје,уочи,ведрина,видим,ви-
докруг,затворене,зелена2;албино,
Андреј,анђео,беле,белина,бистри-
на,битно,Бога,бојамора,боје,боје
кестена,бојемора,бојепљуге,боје
туге,браон,будућност,бук,црн,цр-
на,црнерупе,црвена,црвеногзмаја,
чарније, човек, човека, далеке, да-
љина,дете,детета,девојка,девојке,
дивне,досада,Драган,душачовека,
два,глад,гледам,иуши,Иван,Ива-
на, израз душе, језеро, капи, к’о у
зеца, корисне, косе, крупне, крупне
иплаве,крупно,куце,лажне,ленс,
лепо, личност, љубичасто, мачије,
мачке,мајка,мајке,мојаљубав,мо-
јеплаве,мојезелене,мрежњача,нај-
лепше, најслађе, наочаре Opticus,
нечијецрне,неког,нежно,нежност,
ноћ,ноћи,његове, обрве, одразду-
ше, огледала, огледала душе, око,
органвида,оружје,отворено,озбиљ-
ност, пацова, паметне, паук, песма,
писца,плачне,плавебоје,погледна
свет,право,препознати,призор,про-
дорност,пространство,сеогледамо,
секс,сензуалност,севају,сијају,сјај-
не, слеп, слепило, смеђе очи, снег,
соко, соколова, спавају, спирала, су
дубоке,сулепе,судбине,сунце,су-
за,све,свећа,свет,светле,шминка,
шпијун,шућмурасте,тајанственост,

очекивала очи



369

тегет, топле, трептај, трепте, тво-
јељубим, уноћи, учи, ум, упрте у,
усне,варају,ВаскоПопа,ватрене,ве-
ликеплаве,верност,виде,видесве,
вреде, врело, вука, загасито црне,
заљубљеност,заводнице,зборе,здра-
ве,зеница,зенице,зрикаве1;
800(165,414,181)+226+6+151

оштар
нож336;туп85;угао20;груб,језик
14;мач13;бол10;мирис9;опасан,
строг,шестар8;оловка,предмет,ум,
ветар,врх6;мраз,поглед,жилет5;
бридак, опасност, шиљат, убод 4;
игла, ивица, посекотина, сабља, се-
чиво,скалпел,шило,шиљак3;благ,
брз,јак,крут,маказе,поштар,сигу-
ран,скалп,став,уман,вид,зима,зуб
2;битигруб,бодеж,болан,бритко,
чип, дрскост, друг, ексер, генерал,
глас, гласан, глуп, говор, истина,
ја, јасан, камен, карактер, катанац,
кишобран, к’о бритва, кобан, кос,
критика,крив,кривина,крв,курац,
Лабус,лењир,математика,метал,мо-
зак,можедасече,мудар,на језику,
напрасит,нерв,нервозан,њух,оба-
зрив,одличан,одсечан,око,оштри-
на,отац,паметан,папир,пас,посе-
чен,прав,правалинија,прек,прин-
ципијелан, рана, речит и критичан,
рт, руб, саливен, сам, сатара, сече,
сећи,сјајан,снег,срп,стакло,старт,
страх,стрела,суров,шпицаст,темпе-
рамент,тон,трн,троугао,убиствен,
убиство,укус,умивид,узак,закон,
зашиљен1;
800(235,199,417)+127+81+83

оштрим
нож176;ножем112;оловку72;по-
гледом 42; предметом 40; језиком

20;ножеве, оловка17; оком, тупим
16; језик, предмет 13; зубе 12; гла-
сом11;поглед,речима8;канџе,зу-
бима7;мачем,маказе6;оловке,ум
5;јаким,ножеви,тон,умом,вид,зу-
би4;ивицама,кораком,лењир,мач,
сечиво,тоном,угао,углом,врх,жи-
лет3;ивица,маказама,мисао,нету-
пим,нокти,око,опасним,покретом,
речи, сечем, сечивом, ставом, тупо,
убиство2;бистро,бодље,бол,брит-
ким, бритву, брус, челик, чула, чу-
лом,досада,дух,глас,глатким,груб,
игличим,игра,имам,исећи,Ивана,
издати,канџама,копља,копље,кора-
цима,корак,машем,машину,мето-
дом, мисли, најк, наказе, наредити,
негодовање, нишаним, ноћ, нокте,
ножевима, очима, одговор, одгово-
ром, одлукама, оловкама, опасност,
оружје, пиво, побољшање, покрет,
понашање, посећи, посекотина,
предметима,предмету,радим,себе,
секс,ситничарим,скалпел,слух,слу-
хом, стаклом, страшно, своју оловку,
шестар,шиљатим,шпиц,тихо,турпи-
ја,убод,убости,ударцем,укусом,ве-
ликим,видим,видом,врхом,занешто,
заоштрено,зарезач,зашиљујем,зуб1;
800(165,414,181)+132+9+80

паметан
глуп94;човек53;интелигентан52;ја
30;мудар22;студент20;интелиген-
ција18;мозак17;бистар16;ученик
13;ђак,глава9;Ајнштајн,дечко,из-
бор,штребер7;књига,научник,пас,
учен, уман 6; дечак, леп 5; геније,
IQ, пчелица 4; мушкарац, начитан,
образован,оштроуман,пчела,потез,
професор,разуман,реткост,срећан,
школа,Тесла,ум,виспрен3;clever,
дивљење,добар,друг,глупан,инте-
лектуалац, интелектуалан, јесам,

очи паметан



370

књиге,младић,молекул,наочари,на-
предак,НиколаТесла,одговор,сам,
слон, смарт, сналажљив, свестран,
свезналица, Шешељ, тата, учење,
уображен, успешан, вредан, зна 2;
ауторитет, Биља, бистрина, благо
њему,благослов,Боћа,брат,брили-
јантан,бриљантан,брз,цењен,циљ,
ћелав,ћутљив,дебил,дете,доброћу-
дан,доктор,досадан,довитљив,до-
вољност, дрчан, Ђелић, ефикасан,
филозоф,фосфор,генијалан,голуб,
и глуп, и глупан, и леп, Игор, има
среће,имућан,интелект,интелигент,
интелигентност,IQнанивоу,ирони-
ја, искуство,испред,избори,изузе-
тан, Изи, јаран, кефало, кења, ко,
к’опчелица,колега, коњ,Корошец,
КостаЧавошки,Коштуница,Лабус,
лепота, луд, лукав, људи, магарац,
манипулација, математика, Милош,
мисао, млад, много, моћ, момак,
мрав,мудрица,мудрије,мудрост,на-
дарен,надмоћан,најбогатији,најви-
ше,наочаре,натпросечан,Небојша,
неко,некосанаочарима,непостојан,
неприхваћен, несналажљив, нико,
ноћ, њишкарај, Њутн, обавештен,
обавештење, образовање, одличан,
оловка, он, опрезан, особа, оштар,
оштрина,отац,пад,памет,паметни-
ца, пчелица Маја, план, плавуша,
пол, полицајац, политичар, попула-
ран, потенцијал, прецењен, пред-
лог, превара, природно, природно
надарен,програм,промућуран,про-
рачунат, радан, разборит, разговор,
разуме, релативан, ретко, ретко ко,
резон,руке,самоједан,сестра,слеп,
смеран, смешан, Сократ, способан,
Србија, срећа, стар, страва, супер,
свакачаст,свемудоброиде,свезна,
свемогућ, свеобухватан, свезнање,
школован,такође,талентован,теле-

визор,тих,требабити,туп,турбан,
учити,уметник,успех,утисак,узбу-
ђење,уздржан,ватра,важно,врцав,
за,живот1;
800(235,199,417)+232+105+164

партија
политика 110; шах 103; карте 62;
шаха51;странка45;карата33;по-
литичка26;комунизам22;СПС13;
игра,комунистичка10;ДОС,покер
9;јамб,Тито7;удружење6;члан,ре-
ми5;део,комунисти,социјалистич-
ка4;црвено,демократска,добра,др-
жава,ДС, глупост, група, лаж,меч,
покера,преферанс,Србија,власт3;
билијар,црвена,демократија,доби-
так, друштво, ДСС, кошарка, круг,
опредељење, петокрака, савез, сек-
та,скуп,шака,Шешељ,таблић,утак-
мица, влада, зло2; атентат,Бакрач,
бара, без везе нешто, бокс, борба,
бриџ,бриџа,бришкуле,буна,чамац,
Чанак,чланови,чланство,човек,де-
били,дневник-вести,дружина,држа-
ве,функција,Г17+,голф,групаљу-
ди, губитак времена, хартија, идеа-
лизам,идеологија,идиотизам,игре,
има их, истомишљеници, историја,
избори, јон, канцеларија, картање,
класа, књижица, коалиција, коцка,
коцкање,комунист,комуниста,кому-
нистичка партија,КП, кружок, кул,
лабуристи, лабуристичка, левица,
лицемерје,лицемерно,лига,лопови,
лопуже, љубав, људи, љутња, Ми-
лошевић, мртва, на власти, народ,
народа,насиље,невреди,непотреб-
на,непотребно,невоља,новине,об-
мана,оданост,одвратна,окупљање,
опклада, опредељеност, организа-
ција, папир, паре, патика, победа,
подобност, политичар, политичара,

паметан партија
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политички,права,превара,прилика,
припадност,пропаст,расцеп,рат,ре-
клама, ремија, седница, секса, сет,
систем,скупљуди,скупштина,сла-
ба,СлободанМилошевић,смицали-
це,социјалисти,социологија,СПО,
СПОНС, средство манипулације,
СРС,ССЈ,стран,страначка,странке,
свађа,Шеки,тенис,тениса,терори-
стичкаорганизација,Титоипартија,
тура,удружитисе,умор,унија,вара-
ње,велика,вођа,заједница,заједно,
застава,збор,звезда1;
800(164,442,44)+183+48+130

патриотизам
домовина 58; држава, родољубље
53; отаџбина 45; Србија 37; љубав
30;земља25;национализам12;рат
11; отац, вера, застава 10; глупост
9; патриота, слобода 8; лаж, војска
7;МелГибсон,народ,партизани6;
борба,филм,херој,јунак,песма,про-
шлост,Слоба,Срби,Србин5;ја,на-
ција,политика,породица,родољуб,
СПС,срце4;црква,комунизам,ла-
жни,лажно,лоше,оданост,осећање,
снага,српство,тата,Тито,војник3;
човек,деда,добро,фолирање,јекул,
камин,кошарка,лажан,Легија,љу-
бавпремаотаџбини,људи,мир,не-
мага,опредељење,песник,петокра-
ка, понос, потреба, правда, Слоба
Милошевић, смех, српски,шајкача,
Шешељ,воља,врлина,заједништво
2;А.Шантић,архаично,Аркан,ба-
бе, балкански, баскет, бекство, Бје-
ки, бомбардовање Југославије, бо-
рац,братство,будуће,Ц.Звезда,Це-
ца,да,дневник,доброилоше,дом,
домољубље,допси,досада,досадно,
дух,ЂураЈакшић,феминизам,Хаг,
хахаха,херојство,химна,химно,хи-

покризија, хм, храброст, хуманост,
хвалисање,идеализам,илузија,ино-
странство, Ирак, Ирска, исфолира-
ност,искреност,истрошенареч,ис-
трошено,избори,издаја,јабука,Југа,
јунаци,Кина,колектив,комшија,ко-
муњаре,коњ,криминал,крвичаст,
кућа,култура,лажа,лопов,лопови,
лудост,љубав према народу,љубав
премаземљи,љубавземље,љубити,
људски, мач, манипулација, машта,
националиста,националисти,наци-
оналност, начин, наочаре, народа,
наслеђе, не постоји, не знам, небо,
нечовечанство, неискрен, неистина,
некад, не-љубав, нема, немаштина,
неопходан,непатриотизам,несрпска
реч, нешто, невоља, незахвалност,
ништа,носталгија,образ,очинство,
одан, одлика, опозиција, основа,
отаџбинство,партија,Партизан,пи-
во, поезија, посвећеност, потребан
је, пожртвованост, пожртвовање,
празнина,празно,претеривање,пре-
тварање,превара,пригоднапоезија,
примитивизам, примитивност, про-
блем,пунаплућа,пушка,рад,Равна
Гора,религија,роднагруда,родолу-
бље, родољуби, Сабља, саосећање,
СЦГ, скинхеад, скрипте, слободан,
слободарство, слога, снажно осећа-
ње, споменик,Србија иЦрнаГора,
Србији, срећа, српски језик, СРС,
старо, старомодних, стран, страно,
супер,све,шовинизам,шума,тати-
ца, уа, улога, умереност, увек, уза-
лудан, ужас, васпитати, великоду-
шност,верник,верност,власт,вођа,
вођство,војници,волети,волетидр-
жаву,волетиземљу,волидржаву,вр-
стаљубави, застарело, застарелост,
зашто, збуњеност, здравље, земље,
злоба,злоупотреба,зора,звезда,же-
ља,живот,жртва1;
800(164,442,44)+259+42+184

партија патриотизам
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песма
музика63;весеље46;стих37;народ-
на35;радост28;љубав27;поезија
18;књига,лепота13;игра12;књи-
жевност,поема,романтика9;епска,
лепо,мелодија, певање 8;љубавна,
стихови7;балада,хор,прича,срећа
6; еп, глас, химна, ноте, уживање,
журка 5; хит, лепа, певач, радио,
реч,славље,строфа,Шантић,умет-
ност,забава,збирка4;XејСловени,
кафана, нота, опуштање, осећања,
осећање,песник,речи,слобода,со-
нет, сонг, српски, живот 3; Алекса
Шантић, Балашевић, бука, читање,
Д.Максимовић,десетерац,Дис,до-
сада, емоција, емоције, Евровизија,
гитара,извор,кич,клатно,концерт,
леп,лирика,моја,Мождаспава,над
песмама,надахнуће,народ,ода,оми-
љена,певати,Пинк,плоча,пролеће,
провод, рецитовање, рима, ритам,
слова, слово, спев, свадба, текст,
тон, весело 2; Аца Лукас, анализа,
анализирање, бајка, Бановић Стра-
хиња, басна, бескрај, био сампија-
нац,битка,Бодлер,бол,бола,Боже
правде, Бранко Миљковић, Бранко
Радичевић, бубањ, Цеца Ражнато-
вић, црвено, час српског, читанка
из српског језика, човек који пева,
Дан Републике, деца, дечија, дело,
Десанка, ДесанкаМаксимовић, до-
бра, дубока осећања, Дучић, дух,
душа, ЕКВ, епика, епитаф, епски,
Есма,Евровизије,фестивал,Филип
Вишњић, фолклор, Француска, Га-
вран,Грандпр.,Greenroses,грудиу
вис,групаљуди,гусле,хајдуци,hard
core,има,Имаједнакрчмауплани-
ни,иностранство,Ирска,испуњење,
Ј.Ј.Змај,ја,јединамоја,јесте,јунач-
ка,К.Марко,кафеБарикуда,касета,
књижевнаформа,коло,композиција,

Косово,кратак,Крвавабајка,култу-
ра,лалала,ЛазаКостић,лек,лекти-
ра, лира, ливада, лом,Лорка,Луна,
М.Ракић,МаријаМагдалена,Марко
Краљевић,МаршнаДрину,меланхо-
лија,Мерлин,МикаАнтић,минили-
нија,МирославИлић,мисли,мисли
устиховима,МП3,Муленруж,нада,
надркавати,народа,народнамузика,
народњаци,насјеодржала,наше,На-
ташаБеквалац,неволим,нештобр-
зо,нежне,Нирвана,низречи,нова,
новела,одаа,Очијутвојихданије,
одмор, олуја, оправдање, опуште-
ност,осећај,осећајност,ОскарДави-
чо,основнашкола,Останиђубредо
краја,парречи,Павароти,пенис,пе-
сма, песмарица, песмице, песници,
Петрарка, пијанство, писма, питко,
поетичност,порука,приповетка,пти-
ца,птице,пв,РадеДраинац,располо-
жење,ратоножење,разонода,речиу
бојама, родољубива, романтичност,
руски,севап,слава,сложност,слух,
смисао, смор, со, сонета, српска,
српскијунак,Стоја,шансона,Шер-
беџија, Талија, тераса, тихо, тра ла
ла, Три ливаде, туга, тв, удварање,
уметник,успаванка,утакмица,узви-
шено,ужитак,ВаскоПопа,веселост,
весео, Владо Георгиев, време, Вук,
Without me, забавни, задовољство,
звезда,звук,жеља,ЖељкоЈоксимо-
вић,Жижак,Жутедуње1;
800(235,199,417)+277+34+184

пинк
телевизија150;тв103;розе67;боја
49;кич46;пантер43;ружичасто18;
шунд15;фуј,телевизор8;народња-
ци, певачица, роза, такси 7; Гранд,
сељаци5;Флојд,Грандшоу,љуби-
часто,програм,ружичаст,серија,тв
Пинк,ужас4;бљак,Досијеx,канал,

песма пинк
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музика, трач 3; City records, филм,
флека,Floyd, глупателевизија, глу-
пост,кичишунд,мрља,олош,рекла-
ме,розабоја,серије,срамота,стоја,
шаренило, ТВ програм, весело, за-
тварање, Жељко Митровић 2; Аца
Лукас,Aerosmiths, ауто, аутомобил,
Авганистан,баба,Барбика,безвезе,
блуд,боја - тв,бојеилакови,боље
данезнам,бордо,ЧедаЧупић,Че-
домир Чупић, деградација глупост,
досада, еурека, филмови, глупости,
голепевачице,градшунд,Грандпа-
рада,грозно,грозота,група,Индира,
испирање мозга, јадан, јефтина тв,
још већи ужас, катастрофа, кичаст,
кичерај, кома, коса, култура, квиз,
лаж,лепабоја,лила,Марија,метал,
Минимакс, Митровић, можда, мр-
жња,муштикла,најгорателевизија,
неволим,нежно,обојено,одвратна,
одвратно,олошишљам,отпад,па-
нер, пантер беба, парада, партнер,
песма,Пинкпантер,ПинкТВ,плав,
прича,пријатељи,пропастБалкана,
простаклук,пунк,радио,радост,ра-
зарач,размазано,роз,розебоја,розе
пантер,розникаво,РТС,ружичаста,
ружичастабоја, ружнабоја, ружно,
село, сељацизам, сељачка тв, сеља-
ни,серијаглупа,Сити,скуп,слатка,
СлободанМ.,слон,смеће,смрад,Ср-
бија,сто,страх,сумрак,свашта,сва-
штара,свеже,шарениспот,шундте-
левизија,тачка,taxi,телевизијабоја,
телевизијароза,телевизијазамасе,
треш,туга,турбофолк,твбљак,твје
глупост,твканал,твкич,твстаница,
убиство,укинутига,уништење,ужа-
сан,ужасно,ваза,ведрина,веселост,
волим, за масу телевизија, заблуда,
занимљивост, заваравање, зелено,
зграда, зрачан,Ж.Митровић,Жељ-
коЈоксимовић,жуто1;
800(223,540,90)+183+35+135

пиће
алкохол92;пиво71;сок61;вода40;
чаша33;вино31;кока-кола29;жеђ
22;ђус18;храна,журка14;кафић,
провод13;освежење12;течност11;
вотка 10; алкохолизам, пелинковац
9; излазак, забава 8; коктел, ракија
7; фанта, јело, мамурлук, виски 6;
кола,пијанство5;флаша,кафа,мар-
тини, напитак, прослава, текила,
уживање,весеље,водка4;друштво,
иће, ликер,опијање,рођендан, сла-
вље,вињак3;алкохоличар,безалко-
холно, дрога, џин, кафана, лимун,
лудило,млеко,може,не,одмор,пеп-
си,пијаница,потреба,расположење,
сламчица, сламка, топла чоколада,
вермут, вишњевача, жестина, жур-
ке,жуто2;алкохолно,алкос,ананас,
Б52,бамбус,бананарепублица,бар,
Баварија, боца, болест, боровница,
Бранкица,бренди,бресква,Campari,
црно вино, чај, чаша за вино, чеп,
човек, ћаскање, ћепи, дегустатори,
добар провод, добро, добро дође,
дринк, дружење, ђус-вотка, екскур-
зија, еx, главобоља, град, гуарана,
густисок,Heineken,изласци,јагода,
јекен,јеко,језеро,капућино,кинша-
са,киселавода,клуб,крушка-густи,
лашко,лед,леденичај,лепо,лепота,
лимунада,малибу,маргарита,МАX,
млади,море,мортуспијан,мука,на-
ранџа, негазирани сок, неопходно,
несрећа,несвест,Nextсокови,неза-
довољства, никад, никшићко, осве-
жавајуће, пијандура, пивска боца,
плавидијамант,плаво,подрум,при-
ча,пријатељства,пријатно,пропали-
ца,разонода,RedBull,реклама,си-
налко,скандал,скупљуди,славити,
сокић,спас,спрајт,стакло,сто,стра-
хота, све живо, шприцер, течење,

пинк пиће
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трафика, трн, укус, утољење жеђи,
ужитак,вече,викенд,вињакипиво,
вишње,зависност,здравица,земља,
зло,жедни,жедност,жутисок1;
800(235,199,417)+177+21+110

плав
небо160;море78;модар31;коса17;
дечко,жут15;црн14;боја11;ауто,
бео, човек, леп, модрица 8; облак,
очи 7; џемпер, пандур, полицајац
6; чуперак, дечак, полиција, слобо-
да,зелен5;камен,нежан,око,Рус,
сив4;црвен,Дунав,глуп,голуб,Ја-
дран,кошарка,крв,лепо,момак,му-
шкарац,Немац,птица,свод,шљива,
весео,вода3;анђео,бојакосе,боле-
стан,црно,цвет,девојка,дубина,го-
ре,лепота,љубав,модрице,небески,
плав,плавушан,пребијен,слободан,
слон, тужан, униформа, Византија,
застава,зец,зид2;-акрв,-аптица,
албино, аријевац, аристократа, ари-
стократија,аутомобил,азуран,азур-
но, azzuro, балван, батине, бескрај,
безличан, бистар, блу, blue, боје
неба,бојица,Боки,БредПит,брод,
црвени, чистина, демократа, депре-
сиван,досада,дрес,дрљав,држава,
дубок,дукс,Еминем,фарба,фармер-
ке, Финска, галеб, глава, гробница,
Гусиње, хладан, хладно, хоризонт,
икошаркаши,интелигентан,ишати-
ран,изубијан,ја,јагоде,језеро,језик,
качкет,лик,љубичаст,Мађар,мили-
цајац,милиција,мир,млад,младић,
модеран,мора,морнар,морски,на-
да,најбољабоја,накострешен,небо
плаво,нирвана,нокат,обојен,одбој-
ка,одећа,одмор,одушевљава,офар-
бан,огртач,океан,окоси,опис,опти-
мизам,орао,папир,патлиџан,пеге,
песница,пигменат,плавабоја,плаве

очи, плавичаст, плавкаст, плавуша,
плитак, плитко, прамен, претучен,
пустара, река, рука, ружан, сафир,
сан,сав,сед,син,Словени,смеђ,сми-
рујући,смисао,смрт,сплав,Стеван,
сто,супа,светао,шешир,Шипрага,
шлем, штрумпф, Шведска, тачно,
тамноплав,тепих,ведар,велик,вео,
виц, вицеви, видик, виле, виситар,
влада,воз,здрав,жена,жујан1;
800(235,199,417)+203+112+136

платити
новац118;рачун61;купити54;дати
46; дуг 23; дати новац 19; паре 18;
цех15;продавница14;цена12;да-
типаре11;украсти10;чек9;цену,
клатити,скупо,све,узети7;давати,
имати,кеш6;куповина,наплатити,
новцем,новчаник5;дуговати,испла-
тити,казну,мито,одужити,подмити-
ти, поштено, потрошити, рачуни 4;
чеком,чиме,главом,каса,кирија,ку-
сур,пиће,робу,шалтер,туга,живот
3; банка, цаловати,царину, динари,
добити, грешку, хаљину, изгубити,
казна,много,морати,неплатити,ни-
кад, обавеза, одговорност, одштета,
олакшање,паклатити,патити,пла-
кати,порез,посао,потплатити,пут,
размена,штета,трошити,уштедети,
вратити2;батинама,беспарица,би-
тибијен,бол,брига,ценити,Цигану,
цигаре,ципеле,частити,чистрачун,
читати,данак,датицелуплату,дати
све, декинтирати, додати, доказати,
дом, дуг отаџбини, дуговање, џеп,
гардероба, готовина, губитак, хлеб,
идобитинешто,ипропасти,интер-
нат,искеширати,исплата,исправно,
испунити обавезу, изједначење, из-
мирити дуг, измирити дугове, јуче,
кафу, камата, карте, картица, кеса,

пиће платити
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кеширати, кирију, кола, коло, коно-
бар, коштати, кредит, латити, лепо-
ту,лошпоступак,мајицу,материјал-
но, мени, минус, мир, на вересију,
намирити, намирнице, не дуговати,
некога,немановца,нематиплатити,
неопходност,неповерење,нестајање
обавезе, нешто, норма, носити не-
што,обновугодине,одштету,одужи-
ти се, околина, опуштеност, остати
без пара, остати дужан, отети, оти-
ћи,отимати,певати,пијаца,платити,
подмићивање, подмирити, попуст,
последњидинар,пошта,поштарина,
поштење, потрошитиновац, потро-
шити паре, повређен, преплатити,
продати,рачуне,раздужитисе,регу-
лисати,рекет,решити,реванш,роба,
семора, sex, сиромах, сиромаштво,
скупље,скупоћа,смањиватиприход,
смор,собу,спонзор,стално,станари-
на,сто,странавалута,страшно,стру-
ја,струју,суза,светодођенасвоје,
школа,школарину,шта,штос пара,
шворц, телефон, тешко, трговина,
трошење,трошитипаре,труд,уке-
шу, у продавници, уцена, уценити,
ухватитисезаглаву,украсити,умре-
ти,уновчити,уобичајено,увек,уве-
рење,узвраћати,ватра,вратитидуг,
вредновати,занешто,засвакодело,
засве,зарадити,зезнути,злато,жи-
вотом1;
800(173,484,136)+228+36+154

плашимсе
мрака142;страх99;мрак88;змија
23;самоће,смрти22;бојимсе15;са-
моћа,висине14;болести11;непла-
шимсе,рата9;змије8;неуспеха7;
инсеката,ничега,смрт,тебе5;Бога,
болест, паса, паука, паукова, себе,
страха, стрепим, висина, вода, вука

4;бол,буба,бубе,дрхтање,дрхтим,
краја, миш, несигурност, неуспех,
пас,рат,старости,воде,злихљуди,
живота3;бубашваба,црно,чега,фо-
бија,грмљавине,гром,хорорфилм,
храброст,испит,јане,кукавица,љу-
бав,људи,не,нечега,несрећа,незна-
ње,ноћи,ножа,плачем,сиде,срце,
страхујем,свега,школе,тама,трема,
ужас,ватра,вук,живот2;ајкула,ана-
томије,авион,баба-рога,белаодора,
бледило, Бог, боли ме, будућности,
Дарка, дављење, дете, досаде, дрх-
тај,дубоко,дух,духа,духова,Дуна-
ва,две ствари,фрка, галама, глади,
гмизавац, гмизавци, греха, грома,
губитак,хоботница,храбарсам,хра-
брог,игле,инјекције,испита,Ивана,
изразлица,јаксам,језа,јутро,козе,
крв,латински,лаж,лажи,лек,лете-
ња,лифта,литица,лошихствари,лу-
дихљуди,маглу,мала,мало,малог
простора, манијак, метеор, мисли,
мојихметака,мрава,напса,насту-
па,небаш,незнам,недостатак,неиз-
рецивост,неизвесности,непознатог,
неспремност, несреће, ничег, нико-
га,одтебе,одбијање,оног,осећање,
отац, Паје, пакао, песника, пичке,
плашљива, подрум, помало, поне-
кад,повреда,промашаја,пса,птица,
пуцања,пуж,ратова,РокијаБалбое,
сама сам, секс, сигурна саму себе,
силовања, склупчати се, слаткише,
смешно, смрт ближњих, сна, страх
ме,страхмеје,страходнечега,стра-
ховати,страшно,судбине,судскеглу-
пости,свегапомало,света,светло,
шума,тата,тога,требашми,тресем
се,туга,угаособе,усамљеност,вам-
пир,вештица,ветрови,вичем,загр-
љај,затвореногпростора,зима,зла,
зубара,звер,звезде,жабе1;
800(165,414,181)+206+15+131

платити плашим се
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плишани
меда 436; медвед 107; играчка 26;
меца24;медо14;мек,мекан12;ме-
кани11;играчке,материјал9;лутка,
медведић7;меко,нежан6;јастук5;
меки, зека 4; капут, мекано, мода,
нежни, нежност 3; дете, лутке, ме-
дведићи,мекоћа,нежно,панталоне,
сладак,сомот,зец2;беда,Божа,бу-
тик, ћебе, да, дечији, драг, џемпер,
ЕлГреко,финмекан,фини,гепард,
глатки,игра,играчака,играчи,играч-
кице,кауч,коњ,кожа,крпен,лав,ли-
сица,лутак,мацасти,малишан,ма-
лишани,мед,медаи зека,медведи,
мека,натрпани,не знам,одплиша,
пластични, пријатни, револуција,
рудник, сако, сан, симпатичан, сјај,
слон, столњак, сукња, сунђер, сви-
лени, шешир, тигар, топло, трачка,
тросед,угодност,вунен,загрљај,зец
меда,живот,жуто1;
800(223,540,90)+89+10+58

побачај
абортус128;беба56;трудноћа47;гу-
битак,туга39;несрећа37;дете33;
смрт31;спонтани19;бол17;порођај
16;крв,убиство11;жена10;жалост
9;болница8;неуспех,страх7;труд-
ница6;детета,мајка,стомак,стрес
5;грех,страшно,ужас4;бедак,де-
војка,губитакбебе,губитакдетета,
лоше, малер, плач, тужно 3; аборт,
депресија, ембрион, гинеколог, глу-
пост, не, нервоза, несрећан случај,
ништа,очај,плод,прекидтрудноће,
проблем,рођење,случајни,спонтан,
спонтано,штета,трагедија2;адоле-
сцент, Африка, Ана, ауууу, бабица,
батина,белакуга,безбебе,безвезе,
бљак,болест,црква,Дедиње,деша-
вање,девојке,дилема,доктор,феми-

нисткиње, филм, фуј, генетска гре-
шка, гинекологија, греота, грозно,
губитак плода, губљење, хф, идио-
тизам,истина,избор,изгубитидете,
изгубљено,изгубљенодете,јебига,
јој,који?,крај,културни,лопта,ло-
шасрећа,мадај,месец,мирнодете,
мискериџ, младост, морање, мрак!,
мртва беба, мртворођено, мука, на-
гло, намерни, Наталија, нажалост,
недајбоже,неваља,недобар,недо-
ношче, неминовност, необазривост,
неочекивано,неопрезност,непажљи-
вост, непажња, несрећан, несретан
случај,нештонајгоре,неуроза,неу-
спело,невоља,незадовољство,ника-
да, нож, нужда, патња, погубљење,
покушај,понекад,породилиште,по-
враћање,повреда,пријатељ,прости-
тутка, проститутке, против, разоча-
рење,река,Рхфактор,ризик,ружан
догађај,ружноискуство,сестра,скр-
ханост, случај, случајност, сношај,
спонтана,спонтаност,срамота,сте-
чај,степенице,стишај,суза,сузе,у
остварењуциљева,угинуће,ух,умр-
лодете,уништенживот,успех,утро-
ба, ужасно, вакуум, зима, злочин,
жентурача1;
800(235,199,417)+169+59+116

победа
пораз 91; успех 58; викторија 42;
слава 27; рат 23; слобода, тријумф
20;славље,срећа18;борба,радост,
застава 12; битка, губитак, утакми-
ца9;наша,понос8;пехар,Пирова
7;циљ, снага, споменик, врх6; бо-
љи,фудбал,јенаша,задовољство5;
моћ,морал,спорт4;игра,историја,
јунак,Калемегдан,кошарка,ликова-
ње, Пир, победник, супер, велика,
вицторy, власт, врхунац 3; губити,

плишани победа
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херој,истина,избори, јачина,капи-
ја,кошаркаши,лаж,медаља,ми,над
непријатељем,нада,надмоћ,напор,
одбојка,осмех,памет,песница,прав-
да,првоместо,Рим,славити,слово
в, то, трофеј, урату,увек, в, вечна,
заслуга, заставе, злато, звезда, жи-
вот2;„белазастава“,1.место,1999,
ас,битност,близу,бој,Босна,будућ-
ност,царствиенебеско,чија,дерби,
добитак,добра,добро,доказ,ДОС,
душевнимир,двапрста,екипа,ета-
па,фашизам,фронт,фудбалскиклуб,
гордост,горка,губитник,херојство,
храброст, игре, илузија, императив,
издаја,изгубити, јачег, језик, јунач-
ка, јуриш, карте, кец,Кип слободе,
клицање, кош, кошаркаша, крими-
нал,ла,латинскијезик,ловор,љуба-
ви,мач,меч,мир,мисао,мишљења,
моја,морална,моралнапобеда,мо-
ралнасатисфакција,морао,надчим,
наднама,наднеким,надсмрћу,над
собом,надзлом,надигравање,надја-
чати, награда, награде, најважнија,
највеће, напокон, народа, наша за-
става, нема, нема је,Немаца, непо-
требно, несугласица, независности,
није неопходна, Ника, никад, ’оћу,
одушевљење,олакшање,осећај,осе-
ћајмоћи,осигурати,остваритициљ,
освајање, отпор, Партизана, парти-
зани,Пирове победе, победа, побе-
дити,победитинеког,подигнутару-
ка,подигнутерукебоксера,подвиг,
похвала, положен испит, положити
испит,последице,потребна сваком,
права,прослава,првацисвета,први,
река,рука,сам,сигурно,Сизиф,сла-
бијег, слатко, славе, слободе, слога,
слово,спортисти,Срби,српска,стуб
слободе,сукоб,сукобљавање,суперје
победити,сутра,сузерадоснице,сва-
ка част, свећа,шампион, такмичење,

тешко се остварује, тежити, тим,
тренутаностање,трг,трка,трке,тр-
ње,трон,труд,тужна,учествовање,
успон,узвишеност,уживати,варање,
ватра, важна, вечита, величанство,
весеље, victoria, виктор, виктори,
victory, високо, вођство, војевање,
војна победа, воља, знање, живети
запобеду,живота1;
800(173,484,136)+244+60+167

побожан
човек286;црква82;Бог40;верник
28;поп24;вера22;веран19;рели-
гија, религиозан 15; свештеник 12;
атеиста 11; бити, крст 9; добар 8;
хришћанин,отац,Србин4;фанатик,
глуп, ја,младић,смеран,старац,ве-
ровање 3; благ, дечак, дечко, деда,
грађанин, искрен, кретен, културан,
лажно,мајка,мама,миран,народ,ни-
сам, поштен, православац, скроман,
скрушен, увек, верује, залуђен 2; а
неук,ако,Амен,анархија,анкета,ате-
ист,баба,безбожан,Библија,био,био
увек,богомдан,богоугодан,богубли-
зак,божији,брат,црквен,црквењак,
честит, чика, чисто, да, декаибака,
диван,досада,друг,дугасукња,дух,
ђак,глупост,Христ,иверан,идеуцр-
кву,идеалан,Ивана,јемојабака,је-
сам,к’оБог,крила,крштен,кум,леп,
лепа,лопта,лудак,љубав,људи,ма-
настир,моћ,мојбрат,молити,момак,
монах,можда,муслиман,муж,не,не-
искварен,невин,незналац,нијесвако,
ништа,нормалан,обузетцрквом,очи
дубоке, одан, одмерен, оковратник,
особа,остатак,пас,Павле,педофил,
племенито,подлац,помирен,порни-
ћар,поштујеверу,поводљив,позна-
ник, прави, православан, правосла-
вље,празнина,просветљен,речник,

победа побожан
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родитељ,самја,сатанизам,секс,се-
рија,сигуран,сиромах,скрушеност,
смирен, смирена, смиреност, спас,
Срби,срећом,средњевековнијунак,
студент,сујеверан,сувише,свакаму
част,свако,светац,тата,теолог,тих,
тужан, уплашен, узвишен, вера у
Бога,верна,вероиспосник,веронау-
ка,веровати,верујеуБога,верујем,
ВладикаНиколај, волиБога, врело,
залудан, залуђеност, занесеност, за-
нимљив,зарони,живим,живот1;
800(165,414,181)+175+15+130

побожност
црква 179; вера 133; Бог 56; рели-
гија 33; крст 23; поп, веровање 14;
духовност7;глупост,страх,верник,
верност6;молитва,смиреност5;да,
доброта, храм, Исус, љубав, мана-
стир, православље, секта, смерност
4; мир, посвећеност, религиозност,
реткост, вера уБога 3; безбожност,
Библија, добро, догма, друг, избор,
калуђер, Коштуница, лаж, лична
ствар, марама, нада, ОК, скруше-
ност,спас,свећа,свештеник,утеха,
веронаука,веровањеуБога2;алтер-
натива, антисатанизам, апстрактно,
атеиста,баба,бабе,беда,бело,благо-
стање, богатство, богобојажљивост,
богомоља, Буда, чедност, Далеки
исток,дан,дар,динар,добраствар,
догматизам, докон, драгоцена, дро-
га,дрво,фанатизам,фатализам,фо-
лирање,губитак,Христ,хришћанин,
хришћанство, искреност, исправно,
исправност,истина,ИсусХрист,ја-
каособа,јелепа,јеспас,јединошто
остаје,једноличје,калуђерица,каму-
флажа,католичанство,клип,књига,
колена,комунизам,кожа,лепа,лепо,
лицимерство,литургија,луд,људска

потреба,мајка,мала,манипулација,
мантија, Марија, Марина, миран,
мирно,миса,молитисе,монарх,мо-
рал, наклон Богу, навика, наводно,
не, неистина, необавештеност, нео-
пходна, непобожност, непознаница,
несигурност, несуоченост, нешто је
згрешио, нежност, ништа, оданост,
ограниченост,ограничење,осећање,
Остоја, Остојић, патријарх, патри-
јарх Павле, патријархалност, пле-
менитост, погнутост, покровитељ,
попа, попадија, последња сламка,
постоји,поштовање,потребна,пози-
тивизам,prayer,претераност,прева-
ра, примитивност, прошлост, Рада,
религиозан, само тако, сан, Сања,
савршенство, sex, сир, слава, сма-
рање,снага,старац,стид,страхопо-
штовање,сујеверје,супер,суштина,
свашта, све, света ствар, светиња,
Шпанија,Тања,тешко...,традиције,
уБога,успех,утопија,увек,узвише-
ност,варка,велика,веран,вероиспо-
вест,веровати,веза,вјера,врхунац,
врлина,заблуда,задртост,залудност,
залуђеност, застарело, застрањива-
ње, затуцаност, затупљеност, затво-
реност,заувек,Зевс,зрак,жена1;
800(235,199,417)+205+59+157

поврће
воће 165; здравље 57; кромпир 43;
парадајз 39; шаргарепа 36; салата
34; купус 32; храна 28; зелено 24;
краставац,витамини18;паприка17;
грашак16;башта15;здраво14;јело,
ручак,спанаћ11;карфиол9;супа8;
лук7;пијаца6;лубеница5;биљке,
дијета,пролеће,свеже,шарено,зелена
салата4;бљак,фуј,келераба,кељ,па-
суљ,село,укус,вегетеријанац,здрава
храна, зелениш 3; биљка, боранија,

побожан поврће
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јабука,јагода,кувати,лепо,лето,по-
враћка, ротквица, трава, витамин,
воћњак,здраваисхрана,зеленабоја,
зеленило, земља, зрело 2; црвено,
цвекла,чинија,чорба,дивно,добро
унама,генетскиинжиeњеринг,гор-
ко,хрананаводи,ивоће,исхрана,је-
сен,јести,кана,карота,келерабаса
очима,кисело,краставци,крш,лини-
ја,лишће,мачка,мало,мама,менза,
мњам,може,мрква,мршављење,на-
ше, новац, нож,њамањама,њами-
њами,њива,одвратнахрана,опрати,
отров, патлиџан, першун, плевити,
појам ужаса, потребно, повраћање,
повртарство,прокељ,рано,раштан,
разнебоје,разно,разнолико,роткви-
це,салате,сезона,сир,слано,стакле-
ник,сутра,свежина,тезга,тезге,ти-
квица,Томић,туршија,уповртњаку,
у земљи, вариво, вечера, vegetable,
велико,здравоброк,здравживот,зе-
лена,зеље1;
800(164,442,44)+130+14+74

Подгорица
ЦрнаГора243;град68;море39;Ти-
тоград17;врућина12;Ц.Гора,Цр-
ногорци 11; Црногорац 10; Мило
Ђукановић9;главниград8;Мило6;
ЦГ,ПГ5;брдо,ђетићи,Ђукановић,
лето,село,воз4;аеродром,брђани,
будућност, главни град Црне Горе,
мобилни,Морача, отцепљење, пре-
стоница,пустиња,Тито,војска3;Бе-
оград,брда,друг,другарица,ђетић,
камен, камење, кућа, лењ, љубав,
Монтенегро, не, планина, планине,
прљавштина, ружан град, ружно,
сиво, снобови, стена, забит, земља
2; акценат, Ана, авион, бакар, Бар,
бело, бензин, блато, близина мора,
близуадалеко,близумора,борови,

брзина, Ц. Гора, царство, чемпрес,
далеко, даљина, дечко, део, дизела-
ши, доле, Драгана, Драгица, друго,
друштво, друштво с мора, џибер,
главни градЦГ, гора, град?, гради-
лиште, графити, гробница, идемо
наморе,издужено,јагоде,језеро,Јо-
ван,јужно,кањон,кањонМораче,ки-
ша,Косово,краве,крш,лењост,леп,
лепград,лепо,лет,лоше,малиград,
мало,МилошОбилић,Мира,моно-
тонија,Монтенегроси, мост, мотка,
небитно, непознато, нешто страно,
независност,Никшић,нула,Његош,
одмор,окер,отуђеност,палме,пих,
планинарење, племена, предграђе,
продане душе, промењено, пустош,
пут,распад,рат,равница,равно,ре-
ка,рођаци,рупа,самоград,Сараје-
во,савезСиЦГ,себичност,седница,
сепарација,Славиша,смрад,срање,
стадион, старина, стене, страна зе-
мља,страниград,страшно,Суботи-
ца, суво, шта?, што даље!, шупак,
шверц,Тиват,тмурно,топло,топло
лети, туга, тунел, у хладу, улице,
уображеност,увалина,варош,ватра,
ветар, врело, вруће, Вуле, Забјело,
Зета,жега,жуто1;
800(235,199,417)+179+128+127

подршка
родитељи 86; помоћ, пријатељ 57;
породица55;мама32;родитеља24;
љубав19;мајка,ослонац16;морал-
на,родитељ15;рука,сигурност14;
друг,потпора12;морал,пријатеља,
пријатељство 11; успех 10; дршка,
разумевање8;породице,пријатељи,
снага7;тата6;друштво,људи,под-
стрек,поверење,раме4;изкраја,ку-
ћа,муж,подстицај,политика,потреб-
на,родитељска,срећа,штап,вера3;
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брат,другарство,леђа,мајке,матери-
јална,пажња,победа,подржати,по-
државати,похвала,потреба,пружена
рука,разговор,руке,састране,све,
ваздушна,велика,задовољство,задр-
шка 2; аплауз, артиљерија, backup,
банка, бекап, безусловна, битна,
битно,ближњих,бодрење,бодрити,
бол,брак,братство,брижност,брус-
халтер,дечко,добардруг,добро,до-
датак, друга, другарица, другарице,
другарици, другу, држати, духовни
пријатељ, Душан, елан, емотивна,
Европска унија, фамилија, гласови,
гурати, хвала, интернет, искреност,
истомишљеник,избори,ја,јеважна,
кашика,кичма,коалиција,комшика,
крај,крушка,кутлача,лаж,логистич-
ка,лојалност,локална,мајчина,мама
итата,материјално,мени,Microsoft,
мотивација,нада,најбољидруг,на-
предовање,народа,навијача,навија-
чи,нечему,немати,неопходна,нео-
пходност, неподршка, несебичност,
новац,оддечка,одбаченост,одобре-
ње, одржава, ограда, охрабрење,
олакшање,оптимиста,ортак,ослон,
отац,партнер,пирошка,подржавати
некога, полиција, помоћ родитеља,
породици, постоји, пошта, пошто-
вање,превара,пријавеома,пријате-
љу, пуцњава, радост, реч, реткост,
роба,руковање,сагласност,сам,са-
мопоуздање, самосталност, Сања,
саучешће, савез, сексу, сестра, си-
гурна, синдикат, слабост, смелима,
снажна, стабилност, стадион, стра-
на,стрпљење,судбина,такмичење,
тањир, техничка, телеграм, темељ,
тетка, тим, тренер, твоја, тврђава,
уживоту,укућана,унија, усправан,
утакмица, утеха, узнекога, уз тебе
сам, узајамно, важна, веза, влада,
владе,влади,војска,воља,врат,за

леђа,зарад,захвалност,заједно,за-
лагање,запада,земља,значај,Зоран,
жени,живот1;
800(164,442,44)+217+23+157

позајмљујемо
новац182;паре92;ствари70;књиге
61;оловку17;враћамо14;дајемо13;
узимамо12;књигу,нешто,одећу9;
оловке8;ништа,ствар,све7;свеске
6;књига,немати5;цд,идеје,кеш,ко-
ла, купујемо, оловка, речи, вратити
4;ауто,белешке,гардероба,гардеро-
бу,љубав,немамо,немаштина,оде-
ћа,одело,потреба,потребно,свеску,
шећер,живот3;бицикл,ципеле,до-
брота,другарство,дуг,џемпер,гуми-
цу,идеја,касету,лову,никад,помоћ,
посуђујемо,шта,тражимо,узимати,
враћам,вратићемо,вратимо,задужу-
јемо,знање2;акрадемо,атлас,беда,
беспарица,безобећања,безповрат-
ка, библиотека, Бог ће да ти врати,
брига,цд-ове,чарапе,чинити,данас,
дарежљивост,даровити,дела,дели-
мо,дискове,досада,друговима,дру-
гу,дугови,гумице,хлеб,храброст,и
крадемо,имаћемо,имамо,искуства,
Ивана,избиблиотеке,издајемо,из-
најмљујемо,једандругом,каднема-
мо,кадсемора,касете,кинту,књиге
и белешке, кондоме, кредит, кућа,
купити, лонац, лопту, лоше, људе,
људи, мајица, мајицу, мало, маска-
ра,минђуше,молба,надоживотно,
намирнице, наше, навика, не увек,
невраћамо,недостатак,неког,нема-
ње,непријатно,низашта,новце,но-
ву, од других, од неког, оно битно,
опраштамосе,откупљујемо,патике,
питање,поклањамо,поклон,помаже-
мо, понекад, понижење, повремено,
превише,пријатељство,привремено,

подршка позајмљујемо
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продавница,репа,ретко,роба,роле-
ре,руке,сарађујемо,сарма,сат,себе,
секс,сестра,скоросве,скрипте,сно-
ве,со,срамота,стари,сукњу,свеска,
свесно,штанамтреба,тешко,торба,
тостер,требање,увек,узети,узима-
моназајам,узимање,ужину,ужива-
мо,веровање,видеокасете,враћање,
време,зајам,зеленаш,жене1;
800(165,414,181)+183+29+122

појести
ручак, сендвич 62; храна 49; колач
43;јабуку29;чоколаду27;чоколада,
храну21;хлеб20;сладолед19;све
16;глад15;јабука,пицу11;доручак,
јело, слатко 10; месо, торту, ужину
9; хамбургер, нешто, попити 8; бу-
рек, оброк, пица 6; банану, кифлу,
палачинке 5; гладан, говно, јести,
нахранити, рачун, ситост, слаткиш,
задовољство 4; брзо, дебео, дијета,
много,нештолепо,пиле,питу,пом-
фрит,прасе,сарму,угојитисе,укус
3;битигладан,битисит,гладовати,
гојазност, јаје, килограми, кремпи-
ту,кромпир,мачку,мек,мрак,мука,
најести, најести се, наранџу, нешто
слатко,палачинку,печење,печурке,
пљескавица, пљескавицу, полити,
прогутати,смазати,супу,тањир,тор-
та,уживање,уживати,воће,жваку2;
алав,банана,билошта,битизадово-
љан, Бога и оца, бомбон, бомбоне,
буђ,буђу,чипс,чоколаде,чоколади-
ца,чорбу,дебљина,дезерт,дијареја,
докраја,добро,доручковати,доста,
Џордан,Еурокрем,га,гирос,гладна,
главу, говна, гурман, хлеба, имати,
Ивана, измета, јабуке, јао глад, ка-
лорија,кашиком,кгмеса,кифла,ки-
ви, кнедлу, књигу, колаче, колачић,
крушку, кућа, кување, лазања, леп

оброк,лубеницу,лук,мало,миш,мо-
рање,мрава,мушмулу,нар,наранџа,
не, не јести, небо, нешто отровно,
нужност, обавеза, обмана, огладне-
ти,омлет,орах,остриге,палачинка,
папаја, парадајз, паста за зубе, па-
влаку, пециво, пену, пихтије, пире,
пиринач,пиштољ,пити,pizza,пљу-
нути, покајати се, понос, превише,
презалогајити, прождрати, прсте,
пудинг, рака, риба, роман, роткву,
ручам,ручати,суживањем,салату,
сарма,сарме,се,сежив,себе,секс,
сир,сирац,сит,слатким,слаткише,
слаткиши, смех, смирен, сперму,
страст, сунце, сварити, свашта, све
слаткише, шпагете, тешко, укусно,
уловити,ужина,вечера,вечеру,во-
ла,вук,задовољити,засититисе,за-
служено,змију,знати1;
800(165,414,181)+211+19+131

полако
споро77;брзо70;ходати51;ићи37;
пуж23;пожури,возити18;алиси-
гурно17;лагано,сигурно16;ходам
13;говорити,корњача,опуштено11;
радити,успорено9;ход,нежно,сми-
рено 8; причати, тихо, вози, вожња
7;идем6;ходање,иди,трчати,учи-
ти 5; досадно, кола, размишљати,
ШЕТЊА4;аутобус,безжурбе,деда,
крени,натенане,спор,старити,ше-
тати, тишина, умирем, успореност,
воз,живот,жури,журити3;ауто,би-
цикл, гурати,и сигурно,идеш,има
времена,ја,једем,јести,колица,ко-
рачам,корачати,кретање,лако,љу-
бав, напредовати, не жури, одлази,
падам, писати, пођи, полако, причај,
прилазити, ради, сигурност, спорост,
темељно,точак,тонем,умирати,успо-
ри, живети 2; „млако“, адаптирати,

позајмљујемо полако
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бака, балет, безвољан, бежати, бол,
брод, брже, будала, буђење, чекић,
читати,чизме,детаљно,дирати,ди-
шем, добро, досада, достојанство,
дрмаш, држати, флегматичност,
говор, говори, грациозно, ГСБ, гу-
бим, гурај, ходај, ходали, ходити, и
опуштено,иде,идеживот,Ивана,из-
лазим,једи,језа,језеро,капци,кара-
ти,касним,кочница,колазапрежна,
корачање, корак, кретати, крочити,
крозживот,лакше,лењост,лепо,лет,
лежерно, линија, лоше, мало, мир,
мирно, мислити, мртвило, музика,
надирати,нагло,напред,не јако,не
волим,немогуће,нервоза,никад,од
физичког, одлучи, одмицати, опрез,
опрезно, отићи, пада, падати, пази
!, пажљиво, пиши, пити, пливати,
победити,полагано,постепено,при-
брано,причам,прићи,приђи,прија-
тељ, проћи, продор, пролазе дани,
пролази,пролазивреме,пропадати,
пуцам,пун,пустити,пут,радим,ра-
зумно,суживањем,самополако,са-
мосигурно,сан,саобраћај,сарма,се
уклапам,седам,секс,слободан,сме-
шно,смирен,смиреност,смишљено,
смор,смрт,спавам,спонтано,спор-
но,спороучење,спуштено,сређива-
ти,стајем,сталожено, step bystep,
стицање новца, страх, шуњати се,
татине речи, тече, темпо, трамвај,
трчи,трчиш,тромост,утрамвај,уби-
јам, убрзај, убрзавати, учење, учи,
учиш, улази, улица, умире, умиру,
умор, уморно, успорен, успорена,
успорититренутак,устајем,устати,
узбуђено, уживање, уживати, вода,
водитиљубав,вођењељубави,вози!,
возим, возиш, време, замор, заспати,
живи,жмурке,журим1;
800(165,414,181)+252+16+172

политика
новине60;досада37;скупштина33;
Ђинђић,глупост,лаж26;избори25;
држава23;свађа,ТВ17;власт16;те-
левизија,ужас12;Шешељ10;Кошту-
ница,председник,странка9;стран-
ке 8; пропаст 7; демократија, моћ,
политичар, политичари, смарање6;
лажи,ништа,Слоба,зло5;дневник,
Хаг, наука, обмана, превара, смор,
срање,вести,завера4;борба,еконо-
мија, глупости, губљење времена,
хаос,игра,криминал,курва,лопови,
манипулација,Милошевић,новости,
проблеми, пропаганда, рат, Србија,
свакодневница,убиство,влада3;бле-
јање, бљак, циркус, ДОС, досадно,
гађење, гласање,интерес,катастро-
фа, корист, корупција, Лабус, лист,
људи,медији,микрофон,неволим,
незанимаме,неправда,незаинтере-
сованост,новац,партија,прича,рас-
права,седница,смех,смешна,смрт,
срамота,СРС,управљање,живот2;
65,Америка,арена,атом,Б92,бара-
бе,Батић,беда,Београд,бес,беседа,
безпамети,битно,Блиц,брига,бру-
ка, будале, бука, cool, црно, цупка-
ње, чантрање, часопис, чаша, чудо,
чвор,данас,дебело,дебили,десни-
ца, деструкција, дешавање, ДХСС,
дневна,дневназабава,дневненови-
не, договор, доколица, доконисање,
досадна,другарица,друштво,држа-
ње,државници,економска,експрес,
факултет, фотеља, гадости, глума,
глупостри,говор,говорење,грозно,
идеја,идиот,играње,интересовање,
истакнутост, издаја, изражавање, је
данас смешна, књига, коцка, кола,
компликација, лабуд, лажов, лопов,
лоповлук, лоше, лудница, магазин,
макијавелизам,маторци,менезанима,

полако политика
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медицина,Микијевзабавник,мито,
мрзим,мушкарац,мушкарци,начин,
наочаре,наочари,народ,неволимје,
неистина,некултура,неповерљив,не-
реди,неслагања,неспоразум,нешто
лоше,неурачунљивост,неуспех,не-
важно, незанимљива, новина, нож,
нужнозло,очајање,одело,одрасли,
ограничење, опасна игра, отац, па-
метовање,парламент,пародија,пла-
кање, покварени, поквареност, по-
лемика, политичке странке, посао,
поштено, празно, прецењено, пред-
става,преговор,премијер,препирка,
препуцавања,преваре,прљавштина,
професор,проституција,проститут-
ка, протест, радикална, расправе,
реч,режим,РТС,секта,СлобаМило-
шевић,СлободанМилошевић, сме-
јурија,сморживи,спољна,спољња,
СПС,СрбијаиЦрнаГора,столица,
страхота, страна, страно, страност,
суд, суђење, сумња, свађе, сваки
дан, Шеки, школа, шљам, штампа,
штрајк, шупље у празно, тата, те-
шко, тешкоћа, тика така, трагедија,
туга,ТВПолитика,уметност,унутра-
шња,Устав,варка,ватра,заблуда,за-
брана,заједница,закон,залуђеност,
замешатељство,замршена,занимљи-
во,застава,земља,зграда,зградаПо-
литике,злоупотреба,ЗоранЂинђић,
Зрењанин,звезда,жена1;
800(221,406,56)+277+22+189

понекад
увек 84; ретко 69; никад 42; некад
37; каткад 25; с времена на време
24; не увек 19; сад 17; срећа 10; у
осам8;често,можда,повремено7;
сометимес, учење6; стално5; како
кад,киша,само,време4;исад,кад,
навика, плач, прошлост, сада, секс,

скоро увек, туга, у 8, учим 3; било
кад,иникадвише,исада,икад,исти-
на, једном, лоше, љубав, не често,
не стално, недеља, некада, никог,
носталгија,одмор,петком,плакати,
покаткад, пушење, путовање, ретко
кад, реткост, скоро никада, сунце,
шетња,тад,укрштенеречи2;акце-
нат,алкохол,Баја,Београд,безвезе,
бити сам, час, чекање, читати, да,
делфин, дешавање, детињство, де-
војка,добро,добролоше,доћи,ду-
вам,Ђогани,ђусвотка,фризер,гле-
дам, гледатиТВ, глуп сан, глупост,
готово никад, и само понекад, ићи,
идем, икада, изгубљеност, изласци,
излазак,јуче,кадзагусти,кад?,кад-
тад, камин, као, кладионица, коњ,
крофне,кућа,квиз,лењост,лепареч,
лепо,леповреме,лепота,летим,лу-
пање,љутња,мало,меланхолија,ми-
нут,мисао,мисли,мишљење,много
новца, могућност, можда некад, не
и увек, неажурност, неке ствари се
десе, неки пут, неко време, неког,
некоме,неодлучност,неодређно,не-
редовно, неретко, нестално, нешто
добро,неучесталост,никуда,ништа,
новепанталоне,обично,облаци,од-
лепити,одлутати,одмах,одмарање,
ограничење,он,онда,ово,пада,пе-
риодично,периодичност,песма,пи-
ће,писмо,подне,пољубац,помало,
помислим на, понедељак, понегде,
понекад,понешто,порука,посао,по-
желим,приликом,привремено,про-
вод,пучина,пут,радити,радост,рас-
положење, распуст, разонода, реч,
реклама,ријетко,садувек,самизгу-
бљенаусвету,самсам,самонекад,
само понекад, само тад, сањам, са-
њаш,сат,сетребаопустити,сећања,
сећање, седети, сета, sex, скоро ни-
кад,сокак,спавање,спавати,срећан,

политика понекад
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средина,стални,сутра,свакимесец,
свратити, штета, те нема и сасвим
сам,тектако,торта,тренуци,трену-
так, у међувремену, учити, ударац,
углавном,уобичајено,уради,успех,
видетинеког,викати,викенд,вољен,
враћенфилм,вутра,забава,забодем,
замишљеност,зашто,зид,значиче-
сто,желим,живим1;
800(235,199,417)+229+153+171

поново
опет 288; изнова 36; испочетка 26;
учити15;наново13;радити12;доса-
да,увек10;изпочетка8;исто,круг,
неуспех, почети 6; досадно, испит,
понављање,серодити5;иопет,об-
нова,почетак,покушати,стално,су-
срет,сутра4;Јово,никад,полагање,
полагати, понављати, рађање, рећи,
шанса, школа, видети, заједно, жи-
вот3;again,доћи,говорити,истори-
ја, још, јошједном,књига,мучење,
нада,не,некад,ново,опетисто,по-
кушај, поновити, рат, сад, срести,
упорност, урадити, зар опет, зашто
2; агонија, бескрај, бесмисао, било,
бити,битисвој,битизаједно,боље,
цртати,цветати,читати,дан,дечко,
добро,досадио,Француска,глаголи,
глупост,година,грешка,губитивре-
ме,идаље,ипоново...,ићи,ићида-
ље,ићинаморе,идемо,имативере,
испитивати,изаћи,јахати,јошједна
шанса,Јовонаново,киша,колотечи-
на,компјутер,контролни,лаж,лоше,
љубав,љубити,мада,млад,мојбив-
шидечко,моје,монотоност,морасе,
мрзети, награда, напор, направити
грешку,напред,назад,неопет,непо-
стоји,нека,нематиснаге,нерадо,ни-
једобро,никадвише,никада,нико,
новипочетак,обновити,одпочетка,

одговарати, одмах, оловка, онај ста-
ри,освојити,Отело,отићи,отпочет-
ка,оживети,пад,пастииспит,побе-
дити,покушавати,полагањеиспита,
полудети, понављач, поново, потвр-
дити,познато,препород,пробам,про-
бати,пропаст,пропасти,прсти,путо-
вати,рад,радибиоскоп,ракијаможе,
редови,рекламе,репризасерије,рин-
гишпил,родити,рођен,рођени,спо-
четка,савама,састанак,сетрудити,
се видети, се виђамо, се заљубити,
слагати, слушати, снова, спочетка,
стати, стрпљење, свакипут, све, све
изпочетка,свирати,школи,штета,те-
гоба, тешко, титула, точак, тражити,
тренинг,ту,убедити,убиство,учеста-
лост,усијати,утврђивати,узети,већ
виђено,виђено,волети,волетинеког,
возачки, враћање уназад, враћати,
време,врзиноколо,зар,заувек,зави-
чај,знање,знати,живети1;
800(173,484,136)+206+82+148

порез
новац84;паре54;држава41;напро-
мет38;Ђелић31;плаћање29;оба-
веза,промет25;такса24;крађа17;
дажбина,пљачка,утаја12;имовина,
намет,рачун,велики8;дуг,наимо-
вину7;харач,кућа,лопови,влада5;
Божидар Ђелић, дажбине, Ђинђић,
камата,мука,наплата,рачуни,стру-
ја4;данак,глоба,глупост,надобит,
накућу,напрофит,општина,папир
3;БожаДерикожа,царина,цене,дра-
ње,дужност,екстрапрофит,фискал-
на,компјутер,мито,много,морање,
на, наживот, непотребно, одузима-
ње,опрез,отимањепара,памет,па-
пири,платити,политика,пошта,пре-
велик, приход, стан, страшно, туга,
висок, власт, за струју, земља 2; а,

понекад порез
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апорез,АлКапоне,Америка,анар-
хија, банкрот, батаЂела, беда, бес,
бесмислица, беспотребан, безобра-
злук, Божа, брига, бројеви, царине,
дебео, делић, демократија, дерико-
жа, добар, добит, држави, државна
контрола,државнеоргане,државни,
дугови, Душица, екстрапрофитери,
финансије, фирма, фискална поли-
тика, фуј, година, губитак, губитак
новца, и порез, имамо, имовински,
иностранство,избегавање,избегава-
ти,избегнути,издаци,израбљивање,
јој, Југославија, кафа, капитализам,
казна, кеса са новцем, кола, криза,
куповина, ланац, лоповлук, ловани,
људи,љута,малаплата,мањакнов-
ца,маx,мираз,моћиплатити,мора,
морадапостоји,морати,мост,муче-
ње,набудале,нанешто,насловоа,
настан,наструју,насвојину,нава-
здух,наземљу,наметање,наметну-
ти,не,неваља,незнам,негативно,
неизбежно,некретнине,немаштина,
неминовност,неопходност,непоже-
љан, неправедан, неуспех, незадо-
вољство,нормално,новост,обавеза
држави,обавезан,обавезност,одваја-
њеодустију,ограничавање,огромна
количина,окови,отимачина,отима-
ње,отимати,пареновац,парице,пла-
ћати, плата, платили, пљување, по-
раз,порез,порезничар,посекотина,
поштар, поштење, правда, превара,
примораност, присила, приватник,
признаница,профит,пут,рачуновод-
ство,радња,раја,разрез,ред,рента,
рез,резати,режим,роба,савеликим
П,сажаљење,сестара,сиромаштво,
скупоћа, смрт, Србија, станарина,
стока,страх,сумњичавост,сувишан,
свакодневица, светло,Шешељ, шо-
ља,табла,тата,tax,tаxа,терет,тро-
шак,трошење,тврдица,уцена,ујам,

умерен,уплатница,управаприхода,
утајити, утајивач, увек, ваздушари-
на,велик,вене,владар,закукуљено,
замка, заропет, затвор, звечећино-
вац,ЖељкоМитровић1;
800(223,540,90)+246+36+176

порекло
корени 75; корен 47; породица 29;
род21;Србија20;српско,стабло16;
преци 15; земља 11; човек, село 9;
Црна Гора, историја, лоза, рођење,
Србин8;човека,крв,породичноста-
бло, врста 7; битно, националност,
народ,прошлост,завичај6;дрво,др-
жава, традиција 5;Босна, генетика,
гени,имовина,моје,наслеђе,наста-
нак,непознато,одакле,отац,понос,
презиме, родослов 4; деда, иденти-
тет, имовине, извор, нација, небит-
но,породице,породично,прадеда3;
аристократија, Црногорци, домови-
на,Југославија,Кина,Косово,краљ,
крвно, Лика, Мађар, мајмун, ниот-
куд, новац, новца, одавде, основа,
отаџбина, педигре, планина, племе,
постојбина,потицање,предак,при-
падност, производа, родно место,
Словачка, Словени, Срби, странац,
страно,свега,света,важно,живот2;
„Корени“ Ћосић, аријевско, барон,
бело,битност,Босанац,босанско,бр-
да, црногорско, црногорско-српско,
част,чега,чије,чистакрв,човечан-
ство,Далмација,династија,долазак,
Драгачево, државе, држављанство,
двор,егзотичност,етикета,етно,ево-
луција, Европа, ген, генерације, ге-
неза,грана,Хрватска,хрватско,има-
ње,име,имена,Индија,индустрија,
истицање, историју, из, избеглице,
изгубљено, извод, Јевреји, језика,
јужнословенско,какво,клан,клица,

порез порекло
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кличка,кнез,колено,корак,Кордун,
корендрвета,корена,корење,крште-
ница,квазипонос,лала,лично,лич-
ност, људско, људство, Мађарска,
место,мистерија,младост,мојдеда,
начин живота, намештај, наше, не-
чега,недоглед,некога,Немачка,не-
мам, Обилић, очево, од, одакле си,
огранак, опстанак, оригин, осећаји,
осећање, патријархалност, пепео,
петка,планетаземља,планине,пла-
вакрв,племенито,почетак,податак,
поднебље, покрајина, порекло, по-
тенцијал, прадедовина, предигра,
предрасуда, престиж, пустиња, рат,
реч, речи, ред, релевантност, роди-
теља, родитељи, родни крој, родо-
љубје,рођењемдано,С,синтетика,
слава, Словена, словенско, српски,
стабилност,стајатинаногама,стал-
но,становање,становништва,стари,
старин,стид,стока,страначко,сунце,
својство,шпајз,требазнати,туђе,тво-
је,увоз,васпитање,важност,веза,ве-
зан,вино,високо,више,власт,војво-
да,Војводина,врсте,заборав,забуна,
Загреб,земаљско,знање,животно1;
800(223,540,90)+240+115+155

породични
ручак114;човек,живот73;скуп50;
кућни, људи, пријатељ, проблеми
17;фамилијарни,односи16;мир15;
кућа14;дом,заједнички10;топли-
на 9; албум,фамилијаран, круг, од-
нос,породица,сто, топао8;љубав,
проблем,сладолед,топло6;срећа5;
ауто,мама,отац,празник,састанак,
сукоб, топли 4; блиски, Божић, из-
лет, пријатељи, родбински, срећни,
топлота3;брак,брижан,буџет,дан,
договор, хармонија, идилични, ку-
так,лични,људски,најлепше,накит,
наш, новац, обичај, огњиште, пас,

припадност,род,рођени,сат,сигур-
ност, традиција, вечера, заједно 2;
адвокат, аутомобил, близак, бољи
живот,боравак,брат,брижни,будућ-
ност, целокупни, чин, члан, човјек,
чврсти темељи, ћуп, деца, добар,
доброосећање,добростојећи,дого-
вори,домаћин,драг,друштвени,др-
жавни,дух,фамилија,фамилијарни
човек,фамилијарно,филм,фото-ал-
бум,фотографије,глуп,хармоничан,
хармоника,хотел,иметак,инвентар,
испуњен, јак, кашика, комшијски,
комуникативан,корен,кравата,кре-
тен,кућеван,ланац,лекар,лепо,ле-
поваспитан,љубавни,мамаитата,
мамин-татин,мој,мужевни,надање,
најбољи,намештај,нема,нереди,не-
зависност,обични,одан,окуп,опу-
штено, ослонац, паковање, папуче,
патријархат,пажљив,породични,по-
сао,пожртвован,праг,прави,прек,
пријатни,присни,приватни,приват-
ност,привржен,рачуни,радни,рад-
но,распад,расуло,разговор,разма-
жен, родитељи, родитељски, ручак
недељом,ручаксто,ручактрадици-
ја,сако,савет,сигуран,симпатично,
слога, смех, стални, стан, столица,
сукоби,свађа,свакодневно,свенај-
драже, сви, својствен, тата, темељ-
ни, толерантни, традиционални,
трпеза, у ланцима, учтив, угледан,
унутрашњи, велики, веран породи-
ци,вољени,заједница,затворен,за-
везани,збор,зналац,зрео,жена1;
800(223,540,90)+192+22+126

после
касније149;пре111;након52;подне
27;никад19;сутра16;сад,свега15;
касно14;одлагање13;време11;чека-
ње,школе9;затим8;будућност,ки-
ша, сада 7; чега, некад 6; крај, нај-
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зад, одмор, онда, смрт 5; часа, иза,
кад, када, кафа, кише, рата, ручак,
сат,школа,тога4;кућа,напокон,не-
чега,никада,ништа,пауза,потом3;
after,чекати,факултет,јело,накрају,
незнам,нећу,одмах,одуговлачење,
опет, посао, посла, предавање, сло-
бодно време, учење 2; биће, боље,
цене, цигара, цигарета, циљ, чаша,
чекај, ћемо, десет, девојка, доцније,
домаћи, доручак, друго, горе, гро-
бље, идемо, има времена, иза нече-
га, избора, извлачење, једном, једва
чекам, још мало, кад тад, каснити,
каснује, коначно, краја, криза, лаж,
леђа, митинг, мрзи ме, мрзовољан,
накрај,нада,накнадно,наконнечег,
наконтога,недовршитинешто,неиз-
весност,неколикогодина,непотреб-
но, нервоза, несигурност, нестанак,
нештоштодолази,нештоштоследи,
незаинтересованост, ништа од тога,
ноћ,новегодине,обично,оброк,од
недеље,одлазак,одмахивање,одми-
цање, одмора, одређеног времена,
оклагија, оставити, па, паре, патња,
паузе,пиће,питања,пиво,план,по-
беде, поноћи, поподне, породица,
после, послић, потопа, предавања,
прекасно,протоквремена,прве,рад,
радозналост, рај, распуст, растанак,
рат,ручка,серија,скороникад,слобо-
да,смрти,срећа,стићи,сунца,сунце,
свегаштосмоми,света,шта,штаон-
да,тад,телефон,Тито,туге,ученик,
учења,умор,урадити,успех,успоме-
не,утисци,узалуд,вас,вечере,века,
венчање,весеље,за10мин.,закашње-
ње,завршити,живота,журке1;
800(223,540,90)+181+55+124

последњи
први181;задњи136;воз67;Mохи-
канац 29; дан, пут 19; крај 17; ред

13;најгори11;туга10;час9;дани,
крајњи7;губитник,ипрви,поздрав
6;накрају,трка5;боем,човек,ни-
кад,скаут,тркач4;циљ,клупа,крос,
неуспех, смрт, спор, танго, у низу,
вагон 3; аутобус, број, цар, чин, ја,
каснити,круг,лет,лош,мали,Мек-
сиканац, минут, на трци, најбољи,
најлошији,неуспешан,низ,окршај,
поглед, позив, растанак, сат, споро,
умор,важнојеучествовати,задње2;
13,атом,баксуз,бедак,бес,безсрца,
безимен,бицикл,боемвишесенера-
ђа, брзина, бунтовник, бус, центар,
црк’о,Црногорац,чамац,часушко-
ли,члан,дах,далек,дебил,догађај,
фазон,година,губитак,херој,и,ис-
пит,испред задњег,изговор,излаз,
јадан,једнорог,камен,касно,конку-
ренција,корак,кугла,летзаПариз,
лоша,лузер,магарац,мапа,марато-
нац,место,моје,нареду,нада,најја-
чи,назад,неваља,небитни,некада-
шњи,немасреће,немавише,несна-
лажљивост,несрећан,нештоштоје
лоше,нијетачно,нијезадњи,нико,
никовише,облак,обрачун,очај,од-
лазак,опера,опозив,осветник,па-
пир, период, пиле, план, покушај,
полазак, пољубац, последњи, по-
стиђеност, потез, прави, предност,
претпоследњи,при,пропалица,пр-
ва,рад,рат,ратник,разред,рекорд,
рупа, рупа на свирали, сам, скут,
смотан, смотаност, спорт, спорти-
ста, Србин, срећа, страх, судњи,
шанса,школа,шпијун, такмичење,
трчање,трутав,тужан,уреду,уче-
сник,удар,увек,узалудни,валцер,
вишак,витез,воззаЧачак,воззаПа-
риз, задаци, закаснио, заосталост,
завршетак,зов,жеља1;
800(221,406,56)+184+22+126

после последњи
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праведан
суд65;човек59;поштен,судија57;
добар49;искрен42;неправедан27;
исправан24;истина17;Бог,истинит
15;честит10;частан,правда9;по-
штење 8; реткост 7; ја, не постоји,
паметан5;адвокат,мудар,правичан,
пријатељ,професор,реалан,вага4;
чекић,истинољубив,коректан,мора-
лан,нико,правник,владар,живот3;
будала, добродушан, доброта, друг,
фер,фин,глуп,Исус,јак,лажан,мир,
морал,наиван,неправда,објективан,
одлука, однос, ОК, поступак, прав,
правдољубив,прави,релативно,суд-
ство,усправан,закон2;аутобус,бело
одело,безновца,битиувек,борбен,
царДушан,цео,циција,циљ,црква,
част,чист,чистота,човечност,дело,
део,диван,добрица,добричина,до-
броћудан,Долф,дом,достојан,газда-
рица,глас,говедар,грађанин,идеал,
идиот, илузија, илузије, искреног
срца, искреност, истинољубље, ис-
трошен,избор,издан,изговор,изум,
изванредан, Јаца, јасан, једнакост,
једноличан, Јов, кокице, краљ Со-
ломон, крив, лицемеран, лик, лош,
луд,магија,метод,Милица,миран,
мирно, мирољубив, мирољубивост,
младић, начин, начин расуђивања,
наставник,недокучиво,неискварен,
нематаквог,немоћ,непоштен,непо-
знато, несхваћен, никад, нож, нула,
објективност, оцена, одан, одлучан,
одлучујући, одсечан, ОК особа,
окрутан, оправдан, оштар, Палата
правде,патња,патријарх,педер,пле-
менит,полицајац,политичар,поље,
поп, поредак, поремећен, порота,
порта,посао,послушан,поштовати,
пожељно,права,правдољубље,пра-
ведан, право, празнина, прецизан,

председник,предузеће,пресуда,пре-
вара,приведен,раван,равноправан,
разговор, разуман, реалност, редак,
реткоко,рез,рогови,самоконтрола,
савестан,сигуран,сиромашан,слеп,
Слоба  М., смеран, смрад, Србин,
срећа, стабилност, стар, судац, су-
перхерој, суров, свештеник, светац,
светао,светитељи,свршетак,штре-
бер,тачан,таман,тас,тата,толеран-
тан,топао,ученик,учитељ,уво,уз-
вишен, важан, веран, верник, вођа,
вредност,задовољство,животиње1;
800(164,442,44)+218+53+158

православни
црква 64; вера, верник 61; крст 53;
поп 40; празник 31; католички 25;
свештеник23;Божић,календар,сла-
ва 16; храм 13; хришћанин, народ,
Срби,Србин,верници12;људи11;
човек, прави 10; хришћански, оби-
чај, српски 9; Бог, патријарх 8; ор-
тодоксни7; хришћани, наш5; хри-
шћанство, празници, Ускрс, верни,
верски4;дух,молитвеник,обичаји,
религија, српство, светац 3; атеи-
ста, црквени, Галија, исток, колач,
литургија,манастир,мој,патријарх
Павле,Павле,песма,побожни,пост,
правоверни,пут,славскиколач,свет
2;бака,Балкан,близак,Босна,бож-
ји, брак, брат, будиста, буквар, Цр-
ква Светог Илије, црквењак, црв,
да,датум,дом,домаћи,друг,Душко
Дугоушко,фанатизам,господин,гре-
шка,хладно,хлеб,хор,ХрамСветог
Саве,Христ,искрен,искрени,испра-
ван,исправни,исправност,истинит,
источни,извере,ја,јединиистини-
ти,калуђер,кандило,канон,католич-
ка, католик, ко зна, коњ, кука, леп,
љубав, метод, ми, мир, моја вера,

праведан православни
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молитва, монах, морални, мршав,
мржња, начин, наравно, народи, не
разумем, нечији, обред, одлука, од-
ређен,ортодоx,ослобођење,Острог,
папа,парастос,патриота,понос,по-
пустљив, посао, посебан, поштен,
поштујем,прававера,право,право-
славци,правоверан,пропис,религиј-
ски,религиозан,руски,рускогрчки,
системвредности,скромни,славље,
Словени,смоми,спас,старикален-
дар, Св. Сава, свадбе, свећа, свети,
СветиСава,трипрста,трн,уџбеник,
узвишени,ватра,веранБогу,верои-
сповест,врлобитно,загонетност,за-
старео,затупасто,живот1;
800(223,540,90)+164+50+108

праг
кућа 302; врата 66; кућни 58; куће
30; дом 21; Чешка 18; граница 16;
улаз 15; град 13; дрво, отирач 12;
почетак11;дражи9;драж,знања8;
издржљивост, степеник, венчање 6;
даска, под, Праг, прелаз, свадба 5;
чујност, запети4; градПраг, корак,
љубави,степенице,толеранције,зми-
ја3;бол,бола,брак,чујности,драг,
дрвени,гост,кући,млада,надражај,
невеста, пас, препрека, сигурност,
среће,стан,степеница,свести,шко-
ла, тепих, толеранција, улазак, уз-
вишеност 2; баба, блиско, близина,
Братислава,брвнара,циљ,црнама-
гија, чешки, чистилиште, чулност,
длаке,дворац,гости,интелигенција,
испред врата, издржљивости, изла-
зак,капија,крај,кућна,кућнипраг,
кука,лека,место,метонимија,мир,
ммм,мрак,надражаја,нечистасила,
ништа,новост,обилазак,одлучност,
огњиште, ограничење, осетљивост,
пад,паркет,Пољска,породица,праг

чујности,правоугаоник,прећи,пре-
дак, предсобље, прекретница, при-
ватност, промаја, пут, рај, саплести
се,савест,смрти,снег,соба,Спарта,
срећа,стар,стрпљења,ступа,шток,
упакао,успех,уздах,узвишица,Вар-
шава, велики, врат, завеса, зелено,
зид,зрелост,звук,железница,жена,
живота,жмурити1;
800(164,442,44)+133+8+79

празноверје
сујеверје92;глупост56;вера37;не-
вера32;неверица21;црква13;сек-
та12;атеизам,неверство11;атеиста
10;ништа9;мачка8;Бог,неверник,
враџбине7;бабе,гатање,хороскоп,
лаж6;кафа,магија,празнина5;ба-
ба, духови, лаковерје, не веровати,
неверовање, паганство, секте, сује-
та,шупљина,веровање,вештице4;
амајлија, атеист, црна мачка, лоше,
неверје, незнање, ништавило, оби-
чаји,политика,приче,религија,су-
јеверан,шоља, вештица, заблуда 3;
антихрист, атеисти, бајка, без вере,
безверје, црна магија, човек, дете-
лина, губитник, конац, лакомислен,
лаковеран, необразованост, непове-
рење,несигурност,неверан,песими-
зам, поп, праскозорје, празан, пра-
зник,празноћа,предрасуда,пророк,
прост,рупа,сељак,став,страх,суд-
бина,сулудо,туга,врачара,врачаре,
залудност2;13.,амајлије,анархија,
астрологија,бабароге,бабскеприче,
бајање,бело,бесмисао,бесмислено,
бесмисленост,бесмислица,безверо-
вања,безвезе,безбожје,безбожни-
штво, безнабоштво, безверица, брже
у глави, будалаштина, Цигани, црно,
црвенконац,чешаљ,човекбезнаде,чо-
векова, чуда, деца,ДедаМраз, догма,
доконост, досада, Досије x, дрипци,

православни празноверје
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друг,дух,душа,џабе,фанатизам,фо-
теља, глава, гледање у шољу, глуп,
глупак,глупавост,глупирање,глупо,
глупости, губитак, хемијска оловка,
хришћанство, илузија, институција,
ислам, историја, избор, изгубљено,
ја,јеретик,Јоца,јужнаСрбија,като-
лицизам, Клеопатра, кључ, комуни-
зам, корпица, кошница, криво, крст,
лакомисленост, лаковерност, лудост,
лук, људи, манастир, мараме, мит,
многобоштво,мотив,може,нада,на-
ивко, наивно, наивност, навијање,
навлака,не,незнам,неистина,нема,
немоћ, необавештеност, непостоја-
ност,непотпуно,неукост,неутралан,
неверија, неверница, неверници, ни
уштаневеровати,нихилизам,нико-
га, ноћ, нога, обесхрабреност, оби-
чај,обично,обмана,ограђеност,ОК,
опасност, оправдано, оптерећење,
особина, пагани, паганин, пагани-
зам,пакао,паранормално,перје,пле-
ме, пост, постоји, потоп, поверење,
право, празилук, празне приче, пра-
зноглав, празноверица, претварање,
пророци,простота,прозирност,про-
зрачност,пуноверје,пусто,разбијено
огледало,различитост,разочараност,
реалност, ритуал, садашњост, само,
самоћа,секс,село,сиромаштво,скеп-
тик,слабост,слама,слава,со,срамо-
та,Срби,стереотип,суд,сујеверност,
сумња, све, школовање, шоље, шта
ћеш, шупље, тринаести, ух, улица,
унаоколо,упаљач,ужас,ужитак,вер-
ник,верност,вероватиупразно,ви-
довњак,врачање,залуђивање,затуца-
ност,збуњеност,звезда,жалост1;
800(164,442,44)+264+88+181

пре
после211;раније63;прошлост46;
некад, подне 24; касније 20; свега

17; давно, нове ере 12; некада 11;
историја10;детињство,испред,јуче
9;ипосле, кише, сад, време7; рата
6;чега,Христа,рано,сада5;илика-
сније,киша,нечега,негошто,никад,
одавно, срећа 4; мене, можда, сећа-
ње,школа,школе3;бре,брзо,годи-
на,јутро,лепо,некаддавно,новаера,
пећинскодоба,пре,прошло,рођење,
свитања,свитање,заборав2;100го-
дина,20.век,90-их,Анте,антика,бе-
форе,беспарица,било,билоје,бити,
бомбардовања, брзина, да, далеко,
данас,данасјеуторак,дете,до,дога-
ђај,факултет,године,хиљадугодина,
Христ, ихахај, икада, или, искуство,
иза, изласка, између, изненађење,
јела,јутра,кад,камо,касно,концер-
та, конфузија, -косутра, краткакоса,
купање,лакше,леђа,лепеуспомене,
лета је пролеће, љубав, мала, мало,
месец,младост,много раније,мрак,
мутно,након,незнам,недостатак,не-
кададавно,некидан,некодруги,не-
коликогодина,нешто,нештораније,
нежност, обавеза, обећање, од онда,
одласка, одлазак, одмах, одмор, он,
онда,опет,пардана,Пера,пластичне
операције, по, почетак, полазак, по-
ноћ,посла,прачовек,прадавно,праи-
сторија,предоласка,премогрођења,
префикс,преко,пренагљење,претход-
но, припрема, производња, пролив,
промени, прошли, рационално, ра-
дост,растанак,рат,ручак,ручка,сат,
сентименталност, СФРЈ, сигурност,
ситуација,скоросупер,срећност,сто
година,сунца,сунце,супер,свемир,
света, свих,штапре,штопре, тебе,
темељпрошлости,Тито,туга,Турци,
убрзан, учење, унапред, успомене,
устајање, устанак, увек, вечере, век,
великадржава,ветар,вода,закон,зе-
мља,зима,зора,журба1;
800(223,540,90)+188+59+139

празноверје пре
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пред
кућом 52; испред 51; вратима 47;
тобом 44; огледалом 38; олтаром
35;законом23;иза,собом19;врата
18;олтар17;Богом,њим,судом15;
нама 14; кућа 11; очима 10; суд 9;
зградом8;-амном,неким,поред7;
над6;капијом,напред,носом,зору
5;испит,крај,на,огледало,школом
4;будућност,црквом,изнад,капија,
људима,матичарем,мене,мном,не-
чим, њом, одлуком, правдом, руду,
свима,школе,телевизором3;Бог,че-
кање,факултетом,гол,искушење,ис-
под,истина,истином,излогом,ким,
очи,праг,предамном,препад,публи-
ком,слика,сликом,стајати,таблом,
травњак, улаз, улазом, унапред, за,
задатком,зид,зидом,знање,зора2;
аутобус,аутобуса,аутобусом,Богом
иљудима,божјомправдом,циљ,цр-
кву,даљина,досада
досада,другарица,двориште,Евро-
па,факулетом,газити,град,гумица,
гвозденим вратима, Ханибал, хра-
мом, икона, иконом, испитом, иви-
цом, изазовом, избором, излазим,
изван, ја, јама, јендеком, ка, камен,
ким?, киша, књижаром, кола, коле-
но,колима,колона,комисија,коми-
сијом, комисију, контролни, кревет,
кућу, лице правде, лицем правде,
лист, малим екранима, мамом, ма-
сом,матичаром,-мет,мноме,нако-
ленима,напољу,наспрам,насупрот,
неким стајати, неко, неком особом,
ништа,ноћ,ноге,нос,нож,ње,њега,
њимстојим,њима, одлука, око, он,
опасност,оштром,отирач,пиљарни-
ца,полазак,понором,прагом,прав-
да,празник,пре,предмет,предност,
предомишљање,предвече,препрека,
продавницом,професором,публика,

пут, рестораном, рок, рудом, сарма,
себе, секс, семафор, Сенкином ку-
ћом,Скупштином,снег,соба,собом
видим, сопственим очима, стати,
ставити, столом, суд Бога, судија,
сунцем,школа,шумом, табла, теле-
визор,тим,ту,тврђавом,учионицом,
удају, улица, уметничко дело, уоко-
ло,усамљеношћу,утакмицу,вратима
чекати,вратимараја,вратимазла,за-
кон,закономиБогом,започни,згра-
да,зима,зиму,злочин,знак1;
800(165,414,181)+213+31+136

предавати
учити88;професор48;причати27;
лекцију21;лекција20;школа18;да-
вати17;подучавати14;дати, знати
12;слушати,ушколи11;час, језик
10; предмет, знање 8; преносити 7;
говорити, преносити знање, учити
друге 6; досада, факултет, настав-
ник,смарати5;губити,излагати,на-
става,наставу,рад,српски,штафету,
учење,узимати4;деци,добро,доса-
ђиватисе,држатиговор,лекције,на
факултету, научити, наука, нешто,
објашњавати, поклон, предавање,
пружати,се,учитељ,власт3;амфите-
атар,битку,борба,борбу,часови,до-
садно,држатичас,Гаврило,градиво,
игру,историја,историју,издавати,из-
губити, катедра, књига, математика,
материју,мучитисе,мука,непредава-
ти,одатисе,писмо,победу,поклања-
ти,пораз,посао,предати,продавати,
руски језик, смарање, сморити, сту-
денти,штафета,табла,туга,учиони-
ца,учитинекога,застава2;АцаЖеру-
ић, анатомија, биологија, биологији,
боритисе,брод,будијак,будућност,
бука,циљ,цвеће,часове,чути,давати
знање, деца, добро свој предмет, до-
кумент, документа, држати, држати
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наставу, држати пред., економију,
елан,физику,фонетику,географија,
главни,говоритиотоме,губитак,гу-
бљењевремена,хемија,хуман,и,и
учити,игра,иматиглавнуреч,исто,
издаја,изложити,јасно,карте,кавез,
казивати,кључеве,књижевност,ко-
ме, контролни, Косово, латински,
ленту,лепапрофесија,лоше,лупати,
љубав,мач,микрофон,мучитинеког,
начин,наду,напор,напрезатисе,на-
пуштати, научити некога, немачки,
немоћ,неразумљиво,нервирање,не-
способност,нештоилинеком,никад,
новац,освему,објаснити,образова-
ти, обучавати, очитавати, одавати,
одговорност,одржавати,одсутан,од-
устајање,одустајати,ослободитисе,
остајати,остављати,пакет,памет,па-
метан,памти,папир,партију,пехар,
писати, писмени, показивати, пола-
гати, помагати, понављати, понос,
порок,постићи,потреба,поучавати,
предаја, предавач, предавања, пре-
нети знање, пренос, преносити део
себе, препредавати, препричавати,
превод,причатинаучно,прихватати,
пријава,примати,професија,профе-
сори, професорица, рачуне, радити
нештолепо,радове,рокови,рука,са-
знавати, себе, секција, семинарски
рад, слабић, слабост, славистику,
сморно,социјала,срати,срећа,срп-
скијезик,стајати,стицати,строгост,
студентима, свеску, школски час,
шта, тешко, требати, труло, учени-
ци, учитиљуде, учити неког, удати
се, уговор, улити, уручити, узалуд,
вешто,волети,воља,враћати,забав-
но,задовољство,залагатисе,зарађи-
вати, завет, зависи шта, зависност,
звање,жеља1;
800(173,484,136)+255+91+167

преиспитивати
себе36;питати31;испит23;прове-
равати 21; мислити 15; испитивати
14;тражити12;полиција,размишља-
ти 11; истраживати, понављати 10;
анализирати,проверити,школа9;ис-
питати,професор,провера,суд8;до-
сађивати,несигурност,преслишава-
ти,радозналост6;питање,тест5;ис-
трага,мучити,неког,оцена,поново,
поступак, сазнати, смарати, судија,
знати 4; анкета, досада, инспектор,
милиција,мишљење,могућност,не-
кога,одлуку,осећања,пропитивати,
саслушање,савест,се,суђење,упи-
тати,вагати3;час,детектив,дозна-
ти,ђак,градиво,испитивање,истра-
жити, ја, контрола, контролисати,
контролни,критика,мучење,настав-
ник, не веровати, одговарати, одго-
вор,оглед,питања,поновити,поно-
воиспитати,промишљати,пронаћи,
разговарати, размишљање, резими-
рати, ствар, сумња, сумњати, шта,
зашто,затвор2;анализа,анализира-
тисебе,бљак,бољећутати,буљити,
човека, ћутати, давити, дечка, дете,
детињасти,девојка,догађај,домаћи,
досадан, друге, дугачко, двоумити
се, Економика предузећа, факултет,
гњавити, говорити, губити време,
Хаг, Хелсиншки одбор, и, интере-
сантно, интроспекција, испитивати
поново,истраживање,избори,извла-
чити,каиш,коцка,колебати,колеба-
ти се, контати, контра, Косановића
Н., крађа, лекцију, лептир, листати,
луд, малтретирати, мерити, мисли,
моћ,могућности,монотонија,мозак,
може,мрзим,мућкати,мука,начин,
налазити,написати,научити,не,не
баш,нетреба,незнати,ненормалан,
неодлучно, ноге, њушкати, обнова,
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одавати, одговарање, одговорност,
одлука,одлуке,окривљивати,опту-
женик,осигуратисе,отац,открити,
откривати,оваанкета,памћење,па-
мет, папир, писати, питани, питати
поново, питати се, питати више,
подсећати, подсвест, положити, по-
мућен,поновоанализирати,поново
испитивати, посматрати, поступке,
потврдити,потврђивати,правда,пре
испита,преиспитати,преконтролиса-
ти,прелистати,пресабрати,пресли-
шати,претрес,претресати,претура-
ти,процењивати,пројекат,промена,
промислити, проверавати се, прст,
психологија, рачунати, распитивати
се, рашчлањивати, разматрати, раз-
мислити,разум,речи,рећи,репети-
тори,Ресава,решавати,ретроспекти-
ва, ревизирати, резултат, родитељи,
сабратисе,садржај,сагледати,само-
гасебе,саслушавати,савладати,са-
знање,себесамог,сећати,схватати,
Слободан, случај, слушати, сређи-
вати, став, страх, строгост, судити,
СУП,сувишно,свашта,сведок,све-
дока, светло, своје поступке, своје
ставове, Шеле, штребер, табати,
темељно, Терзић, тражим, тражити
грешку, убеђења, ученике, учитељ,
учитељица, учити, УДБА, упитник,
упоредити,утврђивати,увек,увиде-
ти,васпитач,вечност,вежба,вежба-
ти, вика, власт, враћати се, враћати
сеуназад,време,замислитисе,зани-
матисе1;
800(223,540,90)+267+176+185

приватизација
фирма28;предузеће,својина16;по-
литика15;крађа13;капитализам,на-
предак,транзиција12;фирме,посао,
продаја11;држава,приватник,Вла-

ховић 10; Ђинђић, фабрика, новац
9; ДОС, паре 8; будућност, Ђелић,
министар,пропаст,Србија,закон7;
фабрике,фирми,одузимање,власни-
штво 6; имовина, капитал, процес,
садашњост,влада5;државно,еконо-
мија,лоповлук,побољшање,преду-
зећа, приватност, реформе, власт 4;
бољитак, друштво, глобализација,
глупост,имовине,интима,кућа,мо-
дерно,моје, пљачка, посед, продав-
ница, распродаја, самосталност, со-
ба,своје,зло3;бизнис,данашњица,
добро, државе, газда, Југославија,
корупција,Лабус,локал,модерниза-
ција, не, незапосленост, ОК, право,
присвајање,приватно,промене,рад-
ња,реформа,самостално,себичност,
скупштина,супер,све,свега,шанса,
шеф,тешко,тренд,уСрбији,утоку,
успех,узимање2;20%,акције,бан-
ке,беда,бело,бљак,богатство,бољи
живот,БожидарЂелић,бутици,Цр-
наГора, црвено,Чачак, чекић, чика
Сава, дај Боже, данас, демократија,
денационализација,деонице,депри-
ватизација,Динкић,добраидеја,до-
бро или лоше, друштвена својина,
ДС, експлоатација, факултет, фора,
фуј, газде, глуп, готивно, грабеж,
грешка, губљење посла, хаос, и, и
шакомикапом,идемодаље,ин,ин-
терес, Иван, избори, ја, јесте, Југа,
како и кад, камион, капиталиста,
киоск, кључ, ко ћапи ћапи, ко зна,
колективност,компензација,комуни-
ста,комунизам,корак,крађа,алипо
закону,криминал,куповина,лаж,ле-
гализација, лична својина, локална,
лопови, лоше-добро, мада, мафија,
магловито,мама,манипулација,ми,
милиони, министарство, мобилиза-
ција,модерна,монопол,морал,мо-
же,мучитељи,мутно,национализаци-
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ја,нада,нафта,најбоље,напоранрад,
напред, напредан, наравно, насил-
ност, не у свему, не знам,Небојша
Медојевић,нечије,недруштвено,не-
избежно, неизвесност, немаштина,
Немци,неминованпроцес,неминов-
ност, неоствариво, непријављени
запослени,неприкосновено,неразу-
мљивост,нештомоћно,неуспешно,
незапослење,независан,новавласт,
новивек,ново,новодоба,нужда,ну-
жнозло,обавеза,објекти,облик,од-
лично,одвојеност,опетми,опрезно,
отимамо, отимање, откази, откуп,
отпуштање, отргнуће, отуђење, па,
паметно,параван,Пинк,пивара,пи-
во,појам,покоравање,покушај,по-
рез, породица, поштено извршена,
потребно,праведно,правило,преми-
јер,препород,приход,присутно,при-
ватизација, приватници, привлачно,
привреда,профит,промена,пропаст
државе, прост, простора, пут, рад,
сада, сако, самомоје, само напред,
самоћа, сан државе, савремено, се-
куларизација,сигурност,сложеност,
сналажење,сопствено,спора,споро,
Србин,стан,стандард,стандардиза-
ција,страниновац,субјект,сума,су-
штина,свађа,свакодневница,свеми
једно, свемоје, свој,шећер,школа,
шнала,шпанскосело,шта,тата,те-
ковина, тешкоће, тежње, то!, трећа,
трговина,труло,труне,тржиште,ту-
ђе, туђег, тв, убиство, уљара, ужас,
велика, волим је, враћањеодузетог,
забуна,заклон,запад,затворено,збу-
њеност,живот1;
800(223,540,90)+311+112+219

пријатељ
друг141;непријатељ59;најбољи30;
љубав29; добар21; пас 17; помоћ,

поверење14;брат12;сигурност,сре-
ћа11;верност10;другарица,мој9;
ослонац,прави8;драг,подршка,се-
рија7;оданост6;другарство,друже-
ње, искреност 5; блискост, другар,
искрен, Јелена, реткост, рука, све,
увек, живот 4; благо, човек, драга
особа,један,Маја,мама,невоља,ор-
так,савет,снага,тајна,веран,воле-
ти,заувек3;богатство,цвеће,дели-
ти,доброта,другови,Ивана,издаја,
Јована,кафа,кум,лаж,мало,Марко,
милионер,Младен,Нада,нештонај-
лепше,особа,пажња,пријатељство,
разговор,разумевање,сестра,Соња,
сроднадуша,тајни,тешко,топлина,
утеха, вечно, вечност, вера, Весна,
знанац 2; Алекса, Алма, Андреа,
Анђелка,ау,безусловнаљубав,бит-
ност,блаженство,Бојан,Бојана,бра-
ћо кумови, брат уневољи, брижан,
бројједан,Цица,цимер,Дафина,да-
леко,Дана,Деки,делитинешто,де-
мократије,дешавање,детелина,Ди-
јана,добардруг,ДонХуанДеДача,
драги, драгоценост, друштво, дрво,
егоизам,Енди,факи,френд,Горан,
Хрват,илузија,искрено,истина,Ива
иАнита,издајица,ја,Јаца,Јасмина,
једанилиниједан,једини,једините
разуме,кељ,књиге,комшија,комши-
је, кртица, Ксенија, лажни, лепота,
Леси, лудило, мањина, Маријана,
Марина,мед,Мица,Милена,мило-
срђе,Милош,Мима,Мира,Мирко,
много пријатеља, моје другарице,
морж,најбитнији,најдражи,најлеп-
ше,најузвишеније,неискреност,не-
ко,некокојеблизак,некокојеувек
ту,неколико,немаштина,неопходан,
несрећа,Неша,нештодраго,нешто
лепо, неверство, нико, нужно зло,
одан, окупљање, опуштање, осећа-
ње, осмех, остаје, остаје пријатељ,
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панталоне,пар,паук,персона,пиће,
Пинк, поверења, позитивно, позив,
познаник,пожртвовање,правобогат-
ство,прича,пријатељ,пријатељица,
пријатност,прст,пруженарука,пру-
житируку,Пуп,радост,размислио
томе,разонода,реткоихје,родитељ,
руковање,саговорник,сан,сапутник,
сенка,серијанаТВПинк,слога,спо-
менар,срце,стабилност,Сунце,су-
тлијаш,свађа,светлост,свој,школа,
штајето,штап,тајне,Тамара,Тања,
темељац,тешкосеналази,топао,то-
пло,тутреба,усвакојприлици,вече,
вечита, велики, веровање, весеље,
везаност,високо,вишељуди,Влада,
вредност, вук, забава, задовољство,
загрљај,зграда,звер1;
800(221,406,56)+245+44+165

присила
принуда72;насиље51;сила43;мо-
рање 31; силовање 27; терање 16;
притисак,терор11;затвор9;напад
8; грубост, натерати, Присли 7; на
силу,полиција,страх6;казна,мора,
мучење,мука,наметање,немоћ,рад,
уцена,живот5;моћ,нужда,обавеза,
отмица, снага, зло 4; батине, бол,
на нешто, нагон, насилник, НАТО,
навала, неправда, несрећа, невољ-
но, отпор, пиштољ, рат, репресија,
роб, слобода, терати, терет, туча 3;
агресија, добровољно, држава, Ел-
вис, глупост, име, лисице, морати,
нагонити, наговор, напаст, наредба,
насилан,насилно,насилност,не,не-
пријатност,ништа,одбијање,панду-
ри, плач, полицајац, примораност,
приморати,противвоље,рекет,сте-
га, школа, тиранија, тортура, удаја,
власт,војска,забрана,закон,злоста-
вљање2;анкета,авион,батина,бес,

без слободе, безвоља, безвољно,
бич,блиска,бомбардовање,борбаза
моћ,човек,дауради,дејство,дикта-
тура,дивљаштво,досада,дрога,фа-
култет,филм,филозофија,где,гнев,
говор, грешка, гурање, гвожђе,Хаг,
Хитлер, хтети,идеја,Ирак,избори,
изнуда,јелен,јело,јој,казнити,кид-
наповање, кокошка, контраефекат,
контролни,Косово,краљица,крими-
нал,кривичнодело,кроатизам,крв,
лаж, лисица, лопов, лоше, ма нема
шансе,мафија,магија,манијак,ми-
лиција, милом,Милошевић, молба,
морам, мржња, мучно, мука јад,
МУП,на, на учење, надменост, на-
годба,наговарање,намесништво,на-
мештање,намет,напорност,насеље,
наставник,настојање,натеран,нате-
рано,натератинеког,навика,навој,
не може, не знам, не желети, нећу,
негативно, нехтеће, неко, нелагода,
нелагодност, неморал, непотребно,
неразумевање, нервоза, нешто не
хтети, нешто страшно, неугодност,
невоља, невољна, невољност, не-
задовољство, носила, нож, нужно,
огавно,околина,окрутност,оружје,
отимање,пандур,патња,перверзија,
плаћање,понекад,понизност,поре-
зници, посао, потреба, пребијање,
председник, претња, приморавање,
принудатерор,принудност,против,
пушка, радна, робија, ружан осе-
ћај, санкције, секс, силити, силом,
смор,спонтано,СПС,стисак,стран-
ке,струја,супа,свакодневица,свет,
својавоља,својевољно,тенк,теско-
ба,тест,тежа,туга,Турци,убиство,
уцењивање, учења, учење, учење
песмица, укидање слобода, управа,
устајањерано,узнемиравање,ужас,
вештица, воља, зашто, земља, зид,
злодело,жеља,женско1;
800(223,540,90)+255+115+169

пријатељ присила
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притисак
крвни 60; крв 59; висок 38; ваздух
32;физика24;ваздушни22;напор,
Паскал20;низак16;отпор,срце14;
вода12;бол11;болест9;атмосфера,
атмосферски, глава, потисак, сила
8; баба, бар, пресија, срчани, шко-
ла,здравље6;нервоза,оптерећење,
пумпа 5; апарат, јак, тензија, терет,
тешко, тешкоћа 4; доњи, факултет,
гас,главобоља,горњи,мали,напон,
околина,повишен,рука,стисак,тем-
пература,тежина,велики3;адрена-
лин,бака,барометар,бес,да,доктор,
гушење, компресор, крвни прити-
сак,напад,нелагодност,несрећа,не-
трпељивост,обавеза,обавезе,опада,
осмотски,потреба,преса,стрес,та,
тело, у глави, уши, утисак, висина,
време, временска прогноза 2; 0°C,
120са80,180/90,Америка,апаратза
мерење,апаратзамерењепритиска,
апарат за притисак, артерија, арте-
ријски,атарак,авион,бари,бежање,
болети,болница,бомба,брига,број,
брзоплет,цев,чеп,деда,дезодоранс,
диго ми се, доброта, друштво, др-
во, дубина, физичка величина, фуј,
горе, грубост, гуме, гурање, гужва,
Хаг, хидростатички, хипертензија,
хипохондар, хладно, издржљивост,
јачина,јетежак,јед,концентрација,
контрола,контролни,коњ,крви,крв-
нисуд,лек,лекар,лифт,лошосећај,
лоше, мајка, малаксалост, мали и
велики,мама,мекан,мерење,мили-
бар,мода,морање,море,нанекога,
навласт,начин,наднеким,нагњече-
ње,напетост,НАТОтрупа,наваљи-
вање, наваљивати, немати ваздуха,
немоћ, неподношљивост, нервира-
ње, несигурност, несвест, нешто у
ваздуху, нетолеранција, нетрпељив,

нормалан, облак, одобрење, океан,
око, околине, осећам,отисак,P,Pа,
пада,пакост,пара,паре,парнамаши-
на, пеглање, пензија, песак, песни-
ца,подморница,покорност,помири-
вање,попуштање,повишени,пожу-
ривање, прасак, pressure, пресинг,
прешка, присила, притисак, прити-
скање,професора,професораидру-
штва,пропаст,просторија,прст,пси-
ха,психички,пуцање,пуцати,пући,
пукотина,пулс,раст,расте,растрза-
ност,рат,родитељи,руке,састанак,
савест, систолни, скаче, скок, слаб,
слобода, смор, снага, сода, споља,
средине,сталан,стално,стање,стар-
ци,страна,страни,свакодневни,сва-
кодневница,шећер,штипање, тала-
си,тегоба,терање,тлак,топ,тврдо,
тврдоглавост, у крви, учење, удар,
ударац, уље, умрети, умро, усмера-
вање,узвик,ужас,вадушни,ваљак,
ваздуха,велик,ветар,вездушни,ви-
сокинизак,влада,воде,воља,врше,
вршити,вршитипритисакнанеког,
вулкан, зависи од површине, зид,
зној,живот1;
800(221,406,56)+266+46+190

приход
новац219;плата131;расход59;па-
ре44;добитак38;добит22;зарада
17; доходак 14; мали 11; новчани,
посао9;додатак6;банка,донација,
новца,рад,срећа5;годишњи,исход,
материјални4;џепарац,кућа,пензи-
ја,принос,живот3;богатство,дава-
ње, добици, добити, домаћинство,
допринос, егзистенција, финансије,
имати,кеш,корист,кредит,лова,ма-
ло,материјализам,новчаник,помоћ,
порез, прилив, примање, привреда,
родитељи,трошак,задовољство,заход

притисак приход
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2; беда, благостање, Црвени крст,
дана, дечији, дневница, добробит,
добротвор,добротворни,добровољ-
ни,додела,долар,доласци,долазак,
досада, држава, државни, економи-
ја,енормност,фрижидер,географи-
ја, главни, година, годио би чешће,
губитак, хипотека, храна, имање,
имућност,Јапана,јавни,још,кад,ка-
питал,картица,касни,кеша,кирија,
који,крађа,кућни,куповина,лепога
имати,месец,месечина,милостиња,
мираз,монопол,надецу,награда,на-
ма,недовољно,немага,неопходно,
нередован, нервоза, несрећа, нето,
никаддоста,никакав,ништа,низак,
новаца, њива, од продаје, одштета,
олакшање,оптерећење,отац,отход,
папир,пара,плаћа,плате,почлану,
почланудомаћинства,похлепа,по-
ход, породица, потреба, предузеће,
прилог, примања, продати, профит,
путовање,рачун,рачуни,радост,ра-
зни фондови, редовни, река, ретко
кад,резултат,родитељ,самостални,
сигурност,следирасход,смисао,сна-
лажљивост,социјално,стандард,ста-
новник,супер,шалтер,тата,трговина,
трошење,велик,велики,веомамали,
верност,весели,вишак,зграда1;
800(164,442,44)+165+4+115

продавати
цвеће51;пијаца37;маглу35;купо-
вати34;воће25;новац20;продавни-
ца 19; ципеле 16; ствари 15; дрогу,
књиге, робу 14; трговина 12; хлеб
11;јабуке,роба10;цигарете,памет,
трговац9;цигаре,купити8;кокице,
паре,себе,шверц,зарађивати7;ду-
шу, љубав, новине, радња, зјале 6;
лажи,нешто,поврће,радити,слатки-
ше, тезга, трговати,жваке 5; душа,

храну,играчке,киоск,кола,купови-
на,напијаци,нудити,сладолед4;ча-
рапе, дрога, кућу,љубичице,магла,
парадајз,семенке,све,тело,зарада,
зарадити,знање,жвака3;ауто,бана-
не,бомбоне,бутик,бувљак,цвећар,
дати, давати, диловати, гардероба,
глупости, идеје, издаја, јаја, кром-
пир, крпице, купус, куртоне, лага-
ти,млеко,наулици,одећу,паприке,
продати, рад, сналажљивост, срећу,
свеће,шаренулажу, телефон,укра-
се, улица, узети, узимати, земљу2;
аутомобил,бацати,бавитисе,бижу-
терију,боја,бресква,ценкатисе,Ци-
гани,ципела,Ц-маркет,чизме,чоко-
лада,чоколаде,човек,датинештоза
паре,даватизановац,деца,дискове,
добијати,долар,гаће,гардеробу,глу-
пост,грисине,храна,хваљење,игле,
имати,имовину,интерес,инјекције,
Ивана,издавати,јефтино,капу,кар-
те,касете,кекс,кесе,кифле,кикири-
ки, кишобран, кишобране, колаче,
кондоме, корупција, кошаре, козме-
тике, краставац, красти, крушка,
кућа, куге, купац, купцима, лампе,
лаж, лажне наде, лубенице, лутке,
љубимце,људе,мајице,малтретира-
тисе,марихуану,маркет,маркетинг,
Марко, маштање, мед, мекиње, ме-
сар, мудрости, мушмуле, мувати,
на Ташу, накит, наудити, небитно,
нељубазност,немановца,немоћ,не-
потребно,образ,обући,обућу,огла-
се,огласи,отимати,пакет,паприку,
пасуљ,патика,пециво,пелене,пер-
је, пиће, пијацу, пиратерија, по по-
треби, поклањати, полице, пољско
цвеће,посао,празнеприче,препро-
давци,продавнице,производи,про-
ституција, псе, ручни рад, се, сир,
склоп,скупо,слаткиши,слатко,сме-
ће, смоки, смрзавати се, снаћи се,

приход продавати
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сок, спуштати, стан, ствар, свашта,
шалове, шкољке, шта, шта можеш,
шверцати, шверцер, тешко радити,
тикете, торбе, траву, Турска, у тра-
фици,учитељ,улазнице,уличнипро-
давци,виршле,вишкове,воду,вутру,
задовољство,задржати,злато,жена,
живети,живот,животаисмрти1;
800(165,414,181)+248+18+152

продајем
купујем60;књиге47;кућу35;кола
24; маглу 21; ауто, стан 18; ништа
16; дајем, памет 14; цвеће, новине,
ствари13;телефон11;кућа,све,во-
ће9;пијаца,робу,зарађујем8;роба,
свашта, знање 7; аутомобил, накит,
новац,огласи,виски5;хлеб,кикири-
ки,козметику,мобилни,оглас,тезга,
трговац, тргујем, зјале 4; бицикл,
дрогу, душу, јабуке, нешто, паре,
продавац, продавница, радња, себе,
сладолед, тело, тв, зарада, земљу,
жваке3;бизнис,цигарете,глупости,
хармонику, јаја, кекс, кишобране,
књига, козметика, купујемо, купус,
лажи, љубав, магла, мењам, на пи-
јаци, не продајем, некретнине, не-
мам, одећу, парфеме, патике, перје,
петарде, пиће, приче, сир, скрипта,
слике, свеске, шминка, телевизор,
трговина,увек,живот2;активирам
се,атлас,билошта,бижутерију,бо-
нове,бреза,будућност,бундеве,цд-
ове, цигаре, ципеле, чарапе, чипс,
чоколадица,дазарадим,данас,дане,
давање, дискмен, дискове, добијам
новац,дом,досаду,дрога,душа,ду-
ван,два,фазоне,физику,фока,форе,
гардеробу, гитару, главу, губитак,
гуме,хармоника,храну,хвалитисе,
идеје,играчка,играчке,игру,имам,
Ивана, издаја, излажем, јагоде, јер
немам,јесте,јутро,кабриолет,карте,

касетофон, кесе, кесу, кинеска по-
словица,кишобран,кокаин,кокице,
кокошке,колаче,колачи,коња,козу,
краставац,краставци,краву,кревет,
кромпир,купите,купити,куповати,
лажненаде,лубенице,лук,лутке,ма-
лиогласи,марихуану,Марко,маске,
мед,минђуше,млеко,мобилнителе-
фони, морати, мотокултиватор, му-
дрост,нацрно,нанесрећу,Наташу,
не,недамништа,непродајемвише,
немапара,немаштина,несигурност,
Нокиу,одећуизТурске,одело,одри-
чем се, Oriflame, пакет, папирићи,
паприка,паприку,парадајз,печурке,
пећ, пиротехнику, плоче, поклоне,
помажем,поврће,препарате,препро-
давац,преживљавање,продаја,про-
датинешто, профит, производ, рад,
радим,радити,размишљам,руже,са-
пуне, сат, сатове, се, секс, семенке,
сиромаштво,сламу,слатикише,сна-
лазимсе,сналажење,сналажљив,со-
бу,соду,спас,срамота,срећу,старе
новине,старествари,стареуџбени-
ке,староперје,старозаново,стару
кућу,стоку,свеће,свет,свиње,своје
знање,шарена лажа,школа,шмин-
ку,шта,шверц, такси, taxi, телефо-
не, телефоном, тепих, тикет, торбе,
трактор,трговачкерадње,упродав-
ници, улица, умешаност, уваљујем,
узимам,ваљам,варам,ваздух,вино,
високи,волети,вредансам,вутра,за
живот, задржавам, закони, зарађује,
зграда,значке,жену1;
800(165,414,181)+276+44+188

прозор
стакло111;врата66;поглед42;свет,
светлост41;кућа39;окно31;отво-
рен22;ваздух19;небо18;усвет16;
завеса15;отвор,видик14;слобода
13;Сунце11;дрво,светло8;излаз,

продавати прозор
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напоље,оквир,природа7;улица6;
киша,огледало,отвореност,пејзаж,
рам,соба5;гледати,отворено,разби-
јен,разбити4;будућност,двориште,
компјутер, парк, пролеће, свежина,
учионица3;бео,цвеће,дан,Дунав,
искакање, излазак, камен, кровни,
лопта,невреме,плаво,промаја,про-
зор,птица,разбијање,скок,стаклен,
стан,ветар,време,window,windows,
живот 2; 4, астра, башта, бег, бели,
безбедно,бежање,болница,црн,цр-
вени, даљина, дилиндара, дубина,
дугме, душа, Европа, фонтана, ген.
мн., град, и врата, изаћи, излог, из-
раз, јесен, јутро, ка Европи, клупа,
комуникација, контемплација, кри-
ло,кроз,крозсвет,куће,лед,лепота,
ливада, мали, маштање, Мерцедес,
мирис,мој,мојесобе,надвориште,
накући,нада,нејасно,нештолепо,
Нови Сад, облаци, образовати се,
очи,одсобе,ограда,око,олуја,опе-
ративни систем, отварање, отвор у
свет, отворити, панорама, пенџер,
поље,поткровље,правоугаоник,пра-
зно, призор, прљаво, провидност,
прозор уWindows-у, пут, разонода,
реалност,ролетне,сјај,скакати,сле-
пац,слика,снег,спас,стаклени,ста-
ри,створ,светлина,свеже,шарени,
ширине,штале,шток, теле, тераса,
у будућност, у дворишту, убиство,
улаз,велики,вера,вид,виђење,вин-
довс,висок,врта,ВујићВаљево,за-
твор, затворен, затворено, затвори,
завесе, зеленило, зграде, зид, зима,
Златибор1;
800(164,442,44)+175+12+112

прозори
отворени71;врата54;стакло53;све-
тлост38;поглед35;кућа29;свет20;

усвет19;светло17;накући,ваздух,
велики 14; куће, прљави 13; небо,
затворени 12; отворен 11; видик 9;
окна,стакла,суотворени,завесе8;
иврата,очи7;чисти,гледати,отво-
рити, погледи 6; оквир, разбијени,
сунце 5; окно, отвор, стана, завеса
4; бели, дан, говоре, хладно, излаз,
киша, магла, оквири, се отварају,
слобода, стаклени, света, видети 3;
башта,беззавеса,дрвени,дрво,ду-
ша,душе,двориште,гледају,истина,
моје собе, мрак, на згради, облаци,
одчоколаде,огледала,опрани,отво-
рено,погледусвет,провидно,рам,
слике,среће,широмотворени,шко-
ле, учионица, улица, ветар, врста,
ВујићВаљево,залеђени2;аутомоби-
ла,бежимо,брана,будућност,цвеће,
чисто,чистоћа,даљина,доулице,до-
сада,дрхте,дуже,дворишни,иста-
кла,изека,истине,изпрошлости,из-
вирити, кеј, коцка, кола, компјутер,
крила, кристално чисти, кровови,
кроз,кући,квадрат,ледени,линија,
луфташи,лупају,лупати,могућност,
набембари,накрајукуће,накрову,
на оближњој згради, на школи, на
улицу,нашихвидика,недихтују,не-
маинтиме,неочишћени,новост, од
глине,одкуће,одкупатила,огледа-
ло,огледалу,околина,округли,опе-
ративнисистем,опрати,ораха,осве-
тљено, отворени погледи, отвори,
отворим,патике,пејзаж,подрум,по-
глед кроз прозор, поглед у даљину,
поломљени, полукружни, полупан,
полупани, прање, прашина, прати,
природа,прљаво,продувавати,про-
маја,просторија,провидни,провид-
ност, птице, пвц, разбијен, разбије-
но, разбити, решетке, ролетне, са
цвећем, сарма, семафори, серенада,
сета,скочити,скок,слабост,славуј,

прозор прозори
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снег,соба,српски,стаклосаокном,
стан, страха, стравични, ствар, су
чисти,супрљави,супрсли,светли,
светски,свежина,шарке,табеле,та-
вански, у будућност, у двориште, у
затвору, убиство, уграђени, улице,
уређени, вечности, велика, видети
нешто,видици,Windows, загушљи-
во, замагљени, замрачени, зарђали,
застакљени, затамњени, затварати,
затвор,затворен,зграда,зграде,зид,
зрак1;
800(165,414,181)+214+16+136

просити
девојку84;новац54;молити30;про-
сјак29;младу,наулици27;тражити
20;улица19;Цигани17;девојка15;
прстен,свадба14;Циганин13;беда,
љубав,милостиња,немати,паре12;
сиромаштво 11; венчање 10; хлеб,
жену 9; немаштина 8; милост, ми-
лостињу,некога,рука,руку6;брак,
динар,млада,сиромах,веридба5;да-
ти,сиромашан,сиротиња4;Београд,
Циганка, глад,клошар,сиромашни,
уличари,захрану,зановац3;бескућ-
ник,црква,човек,давати,гладовати,
инвалид,испредцркве, јадно,кћер,
мене, млади, млеко, неког, невеста,
прљаво,Роми,сићу,ситнина,срамо-
та,срећа,туга,уКнезу,узети,узима-
ти, верити, волети, за живот, жена,
женити2;баба,бедник,бедно,бело,
беспарица,безвезе,безнађе,Биља-
ну, бити јадан, близу, богаљ, богат,
богати, брашно, брука, Цига, црка-
вицу, цвећа, цвеће, чиниоци, ћерку,
дапреживи,дај,дајму,даље,деца,
дечко,девојке,динарчић,динари,до-
бити,досада
досада
досада
досада

досада,џабе,ђевојку,гитара,глаго-
ли,глупачу,грешити,гробље,хлад-
ноћа,хлеба,храну,идиоти,испруже-
неруке,Италија,ИванГавриловић,
извинити, јабуке, јадан, јело, кева,
кинту, Кнез Михајлова, крај, крпе,
крпити,кукати,лаж,лењ,лоше,љу-
бити, људе, људи, Марија, мазгу,
милити, млађа, мрак, на мосту, на
пијаци, на земљи, наполитанку, не
дати,нерадим,незнашштатечека,
нећу,некад,Немања,немилосрђе,не-
весту,незаслужено,ничице,новацје
тужно, новчић, очајан, Пају, памет,
пасуљ,патити,питати,поулици,по
Зелењаку,помоћ,понизити,празни-
на, предцрквом,предпозориштем,
просци, просипати, протина кћи,
рад, радити, Ром, Ровчанин, руже,
ружно, сарма, седети на хладном,
секс, сељак, сељанку, серија, сиро-
машци, сирот, скакати, слаткиши,
слепац,сложити,смелост,Соју,спа-
сти,старци,страшно,свирање,шта
ћеш, штап, тешко, тражити нешто,
тужно,удатисе,удаватисе,улична
деца,увек,ужас,В.Бања,венац,ви-
ла,вино,воду,вољену,зацигаре,„за
хлеб“, за милост, за нечим, за пар-
че хлеба, запросити, ЗелениВенац,
златници, жалосно, жене, женидба,
жицкати,живети,живот1;
800(165,414,181)+227+27+154

просјак
сиромах69;беда45;сиромаштво37;
сиромашан 36; штап 35; улица 34;
клошар,туга18;новац17;сиротиња
13;динар,немаштина,скитница12;
јадник,луталица11;бескућник,цар,
Циганин, јадан, краљевић, слепац 9;
бедник,контејнер,уличар8;сажаље-
ње7;богаташ,глад,нерадник,шешир

прозори просјак
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6;паре5;богат,КнезМихајлова,си-
ротан,старац4;бедан,човек,хлеб,
краљ, крпе, несрећа, прљав, проси,
Ром,стар,страх,жалост3;царевић,
Цига,Цигани,црква,ицаревић,ис-
цепан,капут,лопов,нема,немоћан,
одећа,одрпанац,он,поцепан,прља-
во,прње,саосећање,сирот,слеп,сре-
ћа,степенице,ЗелениВенац,живот
2; 1 динар, 3.86, Бангладеш, беба,
бедак,беданчовек,бедни,бедно,Бе-
оград,беседник,безноге,безновца,
без посла, богаљ, борац, Бошњак,
брада,будала,буржуј,царевићипро-
сјак, цигара, цигарета, цога, чанак,
дајдинар,деца,деда,динари,длан,
дроњци, ђубре, гладан, гмизавац,
гоља, гробари, губитник, гвоздени
новац, хармоника, хладно, хладно-
ћа,хуманиста,ицар,икраљевић,и
МаркоКраљевић,ипалица,иприн-
цеза,инвалид,ирвас,искоришћени,
избеглица, јак, Јасмин, језа, Југо-
славија, капа, картон, клупа, крава,
лаж,лажни,лажно,лажов,леншти-
на, лењост, магла, мајмун, Марија,
маторац,МикиМаус,милитељ,ми-
лост, милостиња, миран, молитељ,
мрак,мука,наулици,наулиципро-
си, надничар, не знам, недостатак,
неимућство, нема дом, нема пара,
немати, немоћ, непријатан мирис,
неразумевање, неспособност рада,
несрећан,несрећник,неугледан,не-
зналица, није Никола, никад, нога,
одлике земље, одрпан, окрутност,
организација, паћеник, панталоне,
парк,пастир,песма,пијаца,Пикси,
поцепанаодећа,подеранаодећа,по-
моћ,поштенчовек,превара,прљав-
штина, проблем, просити, ракија,
рите, роб, рука, самац, само један
од, сажалитисе, сед, сељачина, си-
ромашно,сиромашност,ситнепаре,

сито,скитнице,скитња,склониште,
слепи, смеће, смрад, смрад и јад,
спуштање,срећник,стојинаулици,
столица,страшно,суровостживота,
свако,Шабан,шака,шакаиспруже-
на,табани,ти,тражи,уКнезу,убог,
убоги,улицеБеограда,улични,улич-
њак,виолина,зид1;
800(221,406,56)+225+52+156

прост
једноставан76;број,човек71;сло-
жен60;глуп58;сељак45;необразо-
ван22;некултуран,вулгаран18;без-
образан, пасуљ 13; неваспитан 12;
неук10; јадан,лак8;народ7;при-
митиван,уличар6;прљав,задатак5;
дрзак, говор, израз, једноставност,
некултура, обичан, сељачина, вул-
гарност,збир4;глупак,једноставно,
језик, лако, неотесан, непристојан,
облик,просјак3;бедан,безобзиран,
будала,добар,глупав,глупост,ком-
пликован,лош,мушкарац,Недељко,
необразовање,неписмен,несложен,
неучен, пљувати, празан, прими-
тивац, припрост, прозор, псовка,
псовке,рачун,речник,ружан, село,
сиров,скитница,слаб,смешан2;2,
адолесцент,Алан,бенаст,бесан,бес-
кућник,безвезе,безобразлук,безо-
бразник, безобразно, безобразност,
брада,бројеви,Циган,Цигани,чач-
калица,дебил,дечак,дивљи,досада,
досадан, друг, другарица, другови,
духовно сиромашан, душа, џибер,
физикалија, форма, глагол, глупи,
гост, грађанин, граматика, грозан,
груб,грубост,играње,избор,изрази,
ја,Јанковић, један, једно, једнобојно,
јефтин,јело,каопасуљ,клупа,комши-
ја,кретен,крив,култура,културан,ла-
ган,лакоћа,леп,љигав,људи,мали,

просјак прост
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малодушност, малоуман, мастан,
момак, мозак, може бити сложен,
начин, најбоље, најбољи, народна
ношња, народњак, навијачи, неан-
дерталац, недостатак, необавезан,
нешколован, неукусан, неупућен,
неваспитање,незанимљив,нијепри-
стојан,никакав,одбојан,одећа,одго-
вор,одрпан,одвратност,ограничен,
паћеник, паметан, паор, парадајз,
плитак, пљувачка, полином, помоћ,
понашање,посао,предност,пример,
принцип, призор, професор, прост,
проста, простодушан, проширен,
прст,прстен,псовање,псовати,рад-
ник без образовања, разуман, рука,
сам, себичан, сировина, скроман,
срамота, срећан, страх, свађа, Ша-
бан,Шешељ,три,ученик,успорен,
увекихима,увид,узоран,ужас,ва-
здух,већина,ВељаИлић,зрео,жи-
вот,журка1;
800(164,442,44)+203+13+137

прошлост
садашњост131;историја112;будућ-
ност 88; детињство 28; заборав 19;
време 14; сећање, туга 13; давно,
успомене11;рат9;живот7;иза,иза
нас, срећа 6; далеко 5; бол, далека,
давна,крај,лепо,љубав,некада,ру-
жна 4; бурна, јуче, лепа, младост,
мрачна,ратови,ружно3;бурно,цр-
на,диносауруси,филм,гадна,исти-
на,комунизам,кућа,магла,мрак,не,
непоновиласе,некад,несрећа,но-
сталгија,празно,сећања,село,смрт,
старо,тама,терет,уназад,успомена,
век, заборавити, заборављено, зау-
век,жалост2;18/19.век,1999,анти-
ка,архетип,беда,бездан,било,бив-
ше, Блед, блиско, ближа, боли ме,
болна,борба,бучна,Цезар,црнило,

црно,далекоизанас,дан,дани,дав-
нина,давноиза,дечко,дете,диску-
табилна,дневник,доба,догађај,до-
гађаји,гледам,године,горда,говна,
грех,гробље,губитник,ибудућност,
игра,искуство,Иван,изгубљено,ја,
јавно,јемоја,јунаштво,кајање,кар-
ма, корен,Косово, краљевина, лаж,
ледено доба, лепа времена, лепота,
лето, лош, лоша, лоше, магловито,
ми,мије јошувекуглави,мрачно,
мучна, мутно, наука, не поновило
се, небитно, неизвесност, некада
било, некадашњост, некорисност,
нема,немаје,Немањићи,неповрат-
ност, непревазиђеност, непријат-
ност, непроменљивост, нервирање,
несугласице, нешто гадно, незабо-
рав, незадовољство, незаобилазно,
никада, новине, очај, оптерећење,
оруђе,остати,пањ,перфекат,песме,
планина, почетак, политика, понос,
порекло, потискивање, повратак у
будућност, праисторија, прашњаво,
празнакутија,пре,преци,присутна,
призор,пропаст,прошлост,проучи-
ти, прваљубав, пут, путовање кроз
време, рад, ратовање, разочарење,
Рим, сада, садашња, садашњи, са-
кривати, самоћа, сат, сенка, сенке,
сива, сиво, славна, смор, социјали-
зам,споменар,старина,старост,сте-
на,стварност,сумња,сунце,сурова,
све,светло,школа,тајанство,тајна,
тегет, тековина, тескоба, тешкоћа,
тежина, Тито, традиција, трагови,
Турци,тужна,тужно,убице,учење,
утицајна,ужас,већина,векови,вели-
чанствено, веза, врачање, враћање,
временоплов, времеплов, заборави,
заборављање,заборављен,занимљи-
во,заташкати,затвор,земље,значај,
знање,жута1;
800(164,442,44)+237+33+177

прост прошлост
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прст
рука210;нокат69;шака67;прстен
66;мали41;палац31;кажипрст20;
средњи14;нога9;претња8;деоте-
ла,показати,показивање7;деоруке,
на руци, путоказ 6; судбина 5; око,
правац,рад,судбине,танак,велики,
знак4;дебео,део,дугачак,кожа,крв,
показатељ,показивати3;ћевап,до-
дир,један,кажи,клавир,крст,мали
прст,мало,моћ,ножни,оловка,по-
мирење, помоћ, руке, смех, стопер,
штап,указати,упирање,венчање2;
беба, биљка, бочица, број 1, бурма,
циција,цигарета,ципела,црн,црно,
чарапа, човек, чуђење, чврст, дај,
дајеманеруку,дугачакпут,дугме,
дужина,двапрста,Ђуро,finger, го-
вориоособи,истина,изгребан,из-
раслина,јемали,калауз,казна,кост,
крив, круг, лак, лак за нокте, лифт,
малић, месо, мир, много, на чело,
нанози,накит,наруквица,небо,не-
култура, нокти, нос, нота, оптужба,
ороз,отисак,ожиљак,пажња,печат,
пет,пипни,питање,план,плав,пока-
зивач,показивањеправца,показује,
поломљен, посечен, прав, правда,
прекор,претећи,прост,прст,прстру-
ке,прстењак,прсти,прстић,пружа-
тинешто,рана,размишљање,рика,
рка, ружан, скрк, слика, сломљен,
смер, стабло, старост, сто, свемир,
шаке,шаку,школа,штапић, тај, та-
ко, тастер, тело, теткица, тишина,
трска,уоко,уста,ватра,важно,вели-
ко, вез, видик, виолина, заноктица,
зглоб,зуб,жуљ1;
800(173,484,136)+162+21+111

радник
фабрика71;вредан57;посао44;не-
радник40;рудар24;рудник20;се-

љак18;мученик17;плата,вредноћа
13;фирма,физикалац12;одело11;чо-
век10;рад,зној9;марљивост,мука,
предузеће8;јадник,мотика,поштен,
труд,умор6;физички,мучење,пла-
во,плавоодело,поштење,вредност
5;добар,градилиште,кацига,класа,
комбинезон,лењ,напор,униформа,
зидар 4; физички рад, комунизам,
машина,новац,њива,плавикомби-
незон,плавимантил,прљав,радити,
социјала, социјални, тешкоћа, возач
3;бедник,црн,црнац,експлоатација,
грађевина,мајстор,малаплата,мора-
ње, најамник, отац, паћеник, пољо-
привреда,пољопривредник,просвет-
ни,радница,ратар,роб,сиромашан,
социјализам,стваралац,тата,тешко,
тежак, трудбеник, ученик, ударник,
уморан,зарада,земљорадник2;алат,
аматер,ашов,аутомат,беда,без,би-
ро, Бора Амановић, борац, борба,
црно,црв,црвен,човекбезбудућно-
сти,дебели,Дистрибуција,домаћин,
електране, Енергопројект, фабрике,
фарма,филозоф,физика,физикали-
ста, Градска чистоћа, грађевинац,
грађевинарство, грађевинци, хлеба
иигара,индустрија,исплата,ја,јад,
јадан,кафа,канал,капа,кључ,Колу-
бара,комшија,коњ,коњушар,копач,
кошуља,кућа,квалификован,ленчу-
га, ленштина, лезилебовић, лимун,
лопата, лош, лудак, лука, мантил,
марљив, машиновођа, металац, ме-
тла,мојтатаидеда,мрав,мучнина,
на пољу, надничар, најамни, недо-
вољно, неимар, немоћ, необразова-
ност,нерадни,незадовољство,неза-
послен, нисам, нула, одан, одмор,
ОК,онајкојиради,оруђе,отказ,от-
премнина,панталоне,паор,партнер,
пиво,плац,плаћеник,плавац,побе-
да,побуна,почетак,покретнатрака,
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помоћ, породица, пошта, поштења-
чина,поштовање,потлачени,преду-
зећа, прегалац, прескакати, превоз,
прљаво,прљавоодело,прљавштина,
продуктивност,професор,производ-
ња,пролетер,пропадање,просвете,
ПТТ, путар, путник, радни човек,
радничкоодело,радник,раднооде-
ло,раноустајање,ратник,револуци-
ја,ринтање,робот,робови,родитељ,
руке, сејач, сезонски, синдикат, си-
ротиња, скела, слаба плата, смена,
снага,СовјетскиСавез,способност,
стока, столар, стоп, стратегија, сви,
шљакаџија, шљакер, тегет, тегоба,
текстила, топло, трактор, трговац,
уфирми,упошти,улога,упорност,
успешник,утовар,ужурбаност,већи-
на,ВКВ,воћњак,водовод,вредница,
вуковац, занатлија, занатство, запо-
сленчовек, запосленаособа, завод,
зграда,зид,живот1;
800(164,442,44)+251+33+170

радост
срећа301;туга61;љубав36;сунце
29;осмех,смех23;дете22;деца,ве-
сеље16;пролеће,живот15;жалост
11; цвеће 10;живота 8; лепота, ро-
ђендан 6; цвет, дечија игра, песма,
сузе5;деце,кућа,море4;младост,
породица, распуст, рођење, свадба,
успех, велика, забава, здравље 3;
детињство, испит, изненађење, леп,
лепо,ливада,мама,моја,нечија,но-
вац, паре, расположење, слобода,
суза, светлост, весео, задовољство,
заљубљеност,зелено,живљења2;ап-
страктна именица, балони, бескрај-
на, бол, болан, брат, црвено, човек,
човека,Ћира,дан,дана,детета,до-
битак,догађај,дрога,друштво,дуга,
Душан,екскурзија,Европе,фудбал,

гадост, глупирање, хаппy, хладови-
на, испуњеност, истинска, Јасмина,
јасноћа, јутро, кад, кока-кола, кола,
конфетице,лепдан,лепдогађај,ле-
повреме,лептир,лето,лудост,мало,
Марија, моја породица, не постоји,
неискреност,немаје,нештонајнај,
никад већа, одмор,папир, пас, пат-
ња, пиле, победа, подвиг, поклон,
положениспит,повод,пролаз,розе,
руке,сјајно,скакање,славље,слика,
слободно време, случајно, смајли,
снег, среће, страх, свећица, шума,
телефон, у кући, учесталост, увек,
узбуђење, узвик, важна, ведрина,
веселост, вољеност, вреднима, Win
XP,заборав,зуби,жеља,жети,жива,
журка1;
800(164,442,44)+146+6+93

ракетни
погон186;авион56;систем42;рат
40; свемир 30; бацач 22; удар 17;
брод 16; мотор 15; напад 14; раке-
та13;оружје11;бомба,брз10;бр-
зи 9; млазни, пројектил 8; брзина,
војска7;небо,ваздушни6;бомбар-
довање, космос, месец, минобацач,
ватра 5; брзо, центар, млаз, паљба,
ратни,штит,васиона,војни4;авио-
ни,НАСА,носач,пламен,ПВО,све-
мирски, топ 3; амерички, атомски,
бацачи, чамац, фантастика, лансер,
научник, наука, одбор, пилот, план,
смрт,страх,ватромет2;астронаути,
Београд, Бог, бомбе, црно, цртани
филм,део,деоракете,дим,експеди-
ција, експлозив, експлозивни, гори-
во,хемија,хемијски,Хјустон,идем,
испаљивање, изум, јачина, космич-
ки, космонаут, лансирани, лансира-
ње, лансирати, лепота, лист, Марс,
машине, механизам, метак, метал,
мисао, митраљески, млазни погон,
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млазњак,модерно,мост,мотори,мо-
торни,напогон,напон,недостижно,
непознато,нервоза,ноћ,нуклеарни,
облак, одбрамбени, одлазак, одред,
оклоп,омотач,опасан,опасност,ор-
марић,оружани,пад,ПераКојот,пи-
штољ,погони,погонски,полет,по-
лигон, положај, постројење, пожар,
прамен, прљави, простор, пуцање,
путни, ракетодром, ратовање, разо-
ран, ротор,САД, савремени, савре-
мено, сигнал, системи, сиво, смог,
смртни, снажан, совјетски, справа,
стартни,стена,страно,сукоб,светлу-
цав,шаржер,технологија,тенк,тро-
угао,туга,улаз,уређај,ванземаљци,
ватрено,ВБР,врх,заборав,звезда1;
800(173,484,136)+161+56+106

ракија
алкохол76;шљива69;пиће63;шљи-
вовица 52; љута 31; пијанство 29;
љуто28;домаћа24;Србија23;Срби
16;флаша15;пијаница12;село10;
алкохолизам,пијанац,вино9;алкохо-
личар,јака,смрад,вотка8;фуј7;бр-
ља,весеље6;чашица,горко,пијан,
пиво,традиција5;деда,кафана,ло-
за,љут,љутина,пропаст,виски,зло
4;алкохоличари,алкохолнопиће,ја-
ко, кајсија, кајсијевача, лек, отров,
пијанчење,порок,слава,шљиве,вру-
ће 3; алкос, бекрија, бљак, болест,
Чачак,чаша,дезинфекција,домаће,
домаћинство,грожђе, јакопиће,ка-
зан,кока-кола,крушка,лозовача,на-
ционалнопиће,опијање,опијеност,
пијандура, пијанка, пити, провод,
славље, српска, стомаклија, вода,
врућа,заштитнизнак,здравица,же-
стина2;50степени,50°,алкохолно,
аутомобил, Балкан, бистра, бити
пијан,бљутавост,Босанци,буре,чо-

кањче, чутура, дека, дезинфекције,
дојаја,добра,добро,додатак,дома-
ћинско, џезва, главобоља, глупост,
горка, грозно, институција, јачина,
јетра, клек, клека, комина, комови-
ца,кућа,лак,лоше,љуљатисе,љута
шљивовица,љути,мајка,мало,ме-
зе,мислити,мојстриц,може,мрзим
је,мушкарац,националнообележје,
националност,најгоре,напајање,на-
ша,нашепиће,наздравље,неприја-
тан мирис, непријатност, несрећа,
невоља,нијевоткаракија,одшљи-
ве,одвратно,одвратност,опуштање,
оса,отац,пелинковац,пијанчовек,
пијанице, пијаност, прича, прими-
тивизам, пржење, рађа, рођендан,
Руси,ружанмирис,сећање,сељаци,
сељак у ношњи, слабост, смрдети,
смрди, смрдљива, сок,Србин, срп-
скаболест,српскопиће,стимуланс,
супер,шкоди,шнапс,штетно,теки-
ла,то,топлина,укус,укусно,ватра,
вече, векија, воће, водаживота, во-
зач, запиће, задах,жестока,журка,
жуто1;
800(173,484,136)+184+15+106

Равнагора
четници91;Дража38;планина35;
четник31;ЦрнаГора26;ДражаМи-
хајловић25;равница23;зелено15;
ВукДрашковић 14; СПО 12; мана-
стир,Војводина,Вук11;место10;бр-
до,гора,победитимора9;Србија8;
Д.Михајловић,ФрушкаГора,ништа
6;географија,шума5;брада,истори-
ја, митинг, област, поље, природа,
земља 4; четнички покрет, долина,
море, песма, покрет, свето, трава,
устанак,усташе3;?,Банат,чича,чи-
чаДража,далеко,ДражаМ.,језеро,
кокарда, Косово, крај у Хрватској,
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ливада,непознато, одмор,планина-
рење,планине,плоча,понос,предео,
пространство,путовање,рат,равна,
равно,равнодушност,село,Спасоје
Крунић, светиња,Шешељ,шуме 2;
бал, бело, безвезност, блато, бљак,
Бог, Бојанине воде, борба, брежу-
љак,бркови,будале,цхетникс,црно,
чета,четникМилан,чистина,далеко
била,даљина,део,домора,дрвеће,
дрво,фабрика,филм,Фрушка, гео-
граф,гибаница,глупост,гораравна,
горе равно, грбава, Гуровић, ха ха,
Хиландар, хладноћа, храм, Христ,
Хрватска, идеја, истраживачи, из-
бор, излет, иживљавање, једнакост,
камен,књига,крај,кућа,кулместо,
лепи крајеви, лепо, линија, магла,
месо, мир, монотоност, мудровање,
национализам,националност,народ-
напесма,насеље,немаасоцијација,
неравна,НиколаКалабић,обилазак,
одсечено брдо, отета,ПајаКрунић,
пећина, плех, погодност, политика,
пољана, поп Ђујић, породица, по-
сета, прашина, празник, празнина,
предузеће, превртање, прилика, пр-
љаво, пропланак, простор, пустош,
Р.Г., Рајац, равна линија, равнина,
Равногорци, рељеф, састанак, сим-
бол,скуп,слобода,сместа,смешно,
споменик, СПС, Срби-покрет, срп-
ство, Стрибор, сумрак, сунчан дан,
све исто, све је равно, Света Гора,
светлост, светост, шајкача, Шешељ
Шабан,Шумадија,Таково,тихо,То-
пола,торба,традиција,Трновобрдо,
тунел, утисак недеље, узвишење,
вентил,ветар,видети,висија,виси-
на,висораван,влада,врх,ВукД.,за-
луђеници,занимљиво,збор,зелена,
зеленило,Златибор,ЗР,живот1;
800(235,199,417)+207+132+139

равнодушност
незаинтересованост 39; флегма 25;
безосећајност, досада 18; апатија,
флегматичност 14; хладан, хладно
12; меланхолија 11; хладнокрвност,
ја 10; осећање, свеједно 9; мир 8;
све једно7;индиферентност,људи,
особина, смиреност 6; бездушност,
хладноћа, лоше, туга 5; хладнокр-
ван, исто, летаргија, малодушност,
немар, пасивност, празнина, равно
4; без емоција, безосећајан, човек,
депресија, душа, глупост, индифе-
рентан, једнакост, лењост, линија,
мана,монотонија,неваља,небрига,
незаинтересован,нирвана,плач,по-
литика, простодушност, сан, стање
3;башмебрига,безосећања,безду-
шан, безнађе, безвоља, безвољност,
црта, друг, емоције, флегматичан,
флегматик, фригидност, кул, кули-
рање, ладовина, љубав, мржња, не,
незнам,неодговорност,неосетљив,
неуспех, ништа, ништавило, опу-
штеност, отупелост, празно, према,
смирен,смрт,спавање,влада,живот
2;Анђа,асоцијалност,баба,башга
брига, бедно, бело, бес, беспотреб-
ност, без душе, без нервирања, без
везе,безбрижност,безличан,безна-
чајност,безосећај,безречност,бежи-
вотност,блентавафаца,бљак,боле-
сник,болест,болиме,болимеуво,
браца, брига га, брз, будала, cool,
час,честит,чист,данашњица,дечко,
Дејан,девојка,добар,добро,добро-
вољност,досадан,душе,енyант,фа-
ца, глупости,хладна,хладнаособа,
хладни, хладно срце, хладност, хо-
ризонтала, хуманост, импулсиван,
индискретност, интроспекција, ис-
кусан, испразност, исток, јадно, је
грозна, једноличност, камен, Kами,
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капиталиста,карактер,кец,Косово,
Коштуница, кретен, ’ладан,Лакост,
лала,летаргичност,лош,лошаосо-
бина, љутња, меланхолик, Mерсо,
МилорадМилић,мирноћа,мишље-
ње,младић,млако,млакост,моја,мо-
лер, монотоно, морал, мртво, мрзи
ме,мучност,најгораје,најгореста-
њедуха,намћор,нарав,насупрот,не
постоји,нетреба,небитно,нечовеч-
ност, неемоционалност, неемотив-
ност,негативност,неисправност,не-
када,нема,немаљубави,немарност,
немоћ,немогуће,немогућност,нео-
длучност, неодређено, неопредеље-
ност, неосећајност, неосетљивост,
непотресеност,неправда,нерасполо-
жење, неравнодушност, нервирање,
неутралност, невоља, незаинересо-
ваност, незанимљив, незанимљи-
ва, незнање, незрелост, никад, ни-
шта горе, низак, очајање, одбрана,
одушевљење, одвратно, околина,
окрутност, олако, он, опуштање,
опуштено, осећајност, осећања, па
шта,паре,патња,песимизам,плућа,
пола, политичар, политичка, поље,
помиреност, помирење, понашање,
понекад,постмодернахладноћа,по-
стоји,празноћа,преданост,предава-
ња,председник,премановцу,прева-
ра,презир,присебност,пролазност,
просечност, просјак, прост, против,
рај,расположење,раван,равналини-
ја,равница,равнодоКосова,равно-
правност,разред,разум,резигнаци-
ја,садизам,себичност,сетност,sex,
сиво, слагање раменима, слепац,
слепост, смушеност, спас, спокој,
спорост,срамота,Срби,Србија,ср-
це,стари,старост,стона,супер,сва,
свакодневница,свеједна,свеједноћа,
свиња,школа,тата,тих,тишина,то-
леранција, тромост, туча, тупавост,

тупост,ТВ,учестао,ум,уобичајено,
усне, успех, утученост, ужас, вели-
ка,забринутост,зао,зато,зло,злоба,
Жељка1;
800(235,199,417)+313+151+228

разуман
паметан 111; човек 92; неразуман
38;нормалан29;добар22;мозак18;
ум11;смирен,уман10;свестан9;ра-
ционалан,толерантан8;бистар,луд,
мама, стрпљив 7; ја, миран, мудар,
памет, разум, реалан 6; пријатељ,
схватљив5; глава, глуп,интелиген-
тан, озбиљан, присебан, разборит,
сталожен, учтив, уљудан, здрав,
зрео 4; јак, јасан, осећајан, посту-
пак,пријатан,професор,разумљив,
свест3;досадан,филозоф,фин,хла-
дан, хуман,Латинац, мисао, никад,
објективан, пас, поштен, праведан,
промишљен,реткост,схватање,сигу-
ран,скроман,стабилан,став,свадба,
свестран,тата,трезвен,знање2;„чо-
век“,?,бистрогума,благоњему,Бог,
болан, болестан, брз, будала, буди,
Црни,цвет,чича,чикаГоран,чове-
чан,чврст,Декарт,дијалог,добарда
слуша, добродушан, добронамеран,
доброта, доказан, драг, друг, друга-
рица, ђак, Ђурђевдан, филозофија,
глас, гордост, имати разумевања,
импулсиван, имућан, ипак, искрен,
истрајан,језик,какојеуспео?,књи-
га,конзервативан,корисно,лепаосо-
бина, лепо, лик, логика, луцидан,
лудило,љубав,Маја,мајмун,мало,
Марко,матор,мио,мислити,могућ-
ност,моралан,морнар,нада,најбит-
није,научни,непостоји,нешмрче,
не верујем, необразован, неосећај-
ност,нежан,Ниче,нико,низија,об-
дареност,објашњење,обзиран,очи,
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одговор,одговоран,одмерен,однос,
ОК, он, осећајност, осећање, осе-
тљивост, особа, педолог, перфидан,
пиштољ,плод,победник,политика,
понекад,послушност,потез,поучан,
позориште,правичан,предлог,пред-
усретљив, пријатељи, пријатељски,
приземан,професорРадаковић,про-
ницљив, прст, прсти, психолог, пун
разумности, Рат и мир, размишља,
разумни,ретко,ригидан,Риза,роди-
тељ,рум,рузмарин,савестан,сестра,
схватати, сигурно, сир, слушалац,
слушати, смиреност, социологија,
солидан,спреман,стабло,стидљив,
Страле, страва, стрпљење, стрпљив
човек,сусретљив,Шабан,широкоу-
ман,такотреба,темперамент,тешко,
тренирати,трезан,тврд,улудници,у
овомсвету,ученик,учитељ,универ-
залан, уразумљив, увек разуме, ве-
ликодушан,веран,виспрен,врлина,
закон, затвор, заузет, збуњен, здрав
разум,зна,зврле,жена,жуто1;
800(221,406,56)+230+81+163

рећи
казати 197; истину 50; истина 37;
реч36;нешто27;уста19;говорити,
порећи18;говор16;причати15;ћу-
тати, мислити 13; лаж 11; језик 9;
искреност,све8;прича7;глупост,ис-
казати,речи6;испећи,лагати5;изго-
ворити, комуникација,мисао, пећи,
свашта4;глас,папорећи,паметно,
разговор, тајна, трач 3; брбљивац,
глагол,исказ,испеципареци,кази-
вати,мишљење,не,одмах,отворити
се, погрешити, показати, причање,
реченица,рећи,сећи,слагати,слово,
тишина,улице,урадити,волимте,
занимљиво,знати2;а,аброви,аргу-
мент,Б92,Бећковић,безстраха,без

везе,билошта,битидосадан,блеб-
нути,брбљати,брбљиви,брзо,буни-
тисе,чибук,чудо,чути,ћуп,ћутање,
ћутња, да, дах, досађивати, доста,
дратисе,фонема,гласно,готово,го-
ворник,хоћујош,храбар,храброст,
информација, истицати се, избаци-
ти, изговор, излетети, излетети се,
изразити, изразити се, изражајност,
изустити,јакна,јавити,кас’ти,казат,
кажи,кола,кратко,ланути,лепареч,
леперечи,лепуреч,мама,Manchester
city,мимика,монолог,мучитисе,му-
дро,мудрост,навреме,написати,на-
редба,неиздржати,немогу,непоре-
ћи,нерећи,непажња,несигурност,
нештолепо,нештопаметно,нешто
ружно,нештоштодржимусеби,но-
вост,објаснити,објашњење,очи,ода-
ти,одговор,одговорити,оговарање,
олакшање,опасно,описати,опусти-
ти се, осећања, ослобођење, особа,
отваратиуста,отворено,паиспећи,
памет,пазити,певати,питати,попо-
вати,порука,поштовати,повредити,
познавати,прасе,праваствар,прави-
тисепаметан,прећутати,причљив,
пријатељ, пуно тога, размишљати,
ређати, река, реп, ретко, саопште-
ње,саопштити,савет,секс,скупити
храбрости, слобода, слух, слушати,
снаћисе,Сократ,способност,срећа,
стати, став, свађа, свакако, свешто
мислиш,свима,својима,шта,тачка,
тајну,телефон,тихо,Тиса,трачари-
ти,тражити,указати,ум,усне,уздр-
жатисе,велик,водити,волим,завр-
шити,зинути,жена1;
800(164,442,44)+205+37+149

ред
чекање,закон50;мир44;колона42;
рад 38; млеко 24; дисциплина 22;

разуман ред
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неред, продавница 21; гужва 18; за
хлеб17;хлеб,изакон,замлеко16;
поредак13;имир,радидисципли-
на12;људи,низ11;шалтер10;дуга-
чак8;уље,војска7;линија6;банка,
факултет, клупа, вожње5;биоскоп,
црвено,пензија,правило,први,зеј-
тин4;хаос,ирад,менза,милиција,
пошта, редослед, род, скриптарни-
ца, врста 3; чекаоница, чекати, до-
сада, држава, дужина, исправност,
испред,испредшалтера,клупе,коле-
на,култура,куповина,немага,нер-
воза,поред,полиција,послушност,
распоред, самопослуга, седишта,
сређеност, шећер, школа, у пошти,
уредност,уређеност,војници,за, за
уље,живот2;1993,93,абонентска,
антихаос, армија, аутомобила, бабе
идеде,бандера,бес,бескрај,благај-
на, бонови, браон, број, брз, Bull,
цигаре, црквени, часне сестре, чи-
сто,чоколада,човек,децаувртићу,
дрвеће,дрво,дуг,факултетски,фигу-
ре,гурање,хармонија,хлебимлеко,
хронологија,иброј,IIIIII,ипоре-
дак, инфлација, испред биоскопа,
историја, карта, кога нема, колено,
колона људи, компулсивна опсеси-
ја,кораци,крај,кромпира,кућа,кућ-
ни,кухиња,људиуколони,малине,
мало га је, монаха,монашки,мора
дабуде,морал,мртвило,набрајање,
начин живота, напор, не постоји,
неефикасност, неслобода, незадо-
вољство, нормала, ограничење, ор-
дер, организованост,парада,патос,
пекара, пензионер, по двоје, пона-
шање,последњи,поза,позади,пра-
вилност,празно,пут,рачун,радди-
сциплина,радидилциплина,ради
мир,разред,реч,редован,семафор,
сигурност, слова, смиреност, соба,
сређено, стилски, струја, студент,

студентскидом,судница,свађа,све
јеуредно,свеска,шалтернаеконом-
ском,шалтернафакултету,шалтери,
шипке, тачност, тешко оствариво,
ток, традиција, у свему, ушколи, у
трговини, улица, уљеишећер, уље
шећер, уред, уредно, устројство,
уштогљеност,утакмица,ужина,вас-
питање,Велика Британија, воћњак,
војнички,војника,забензин,зачека-
ње,запензију,запродавницу,заше-
ћер,законом,запад,застој,змија1;
800(223,540,90)+208+42+135

реформе
промене119;школство30;школа25;
Ђинђић23;Србија17;промена16;
школства14;Лабус,влада13;ДОС
12;политика11;ново,обнова10;5.
октобар9;демократија8;будућност,
држава, лаж, напредак, новине, об-
нове 6; бољитак, државе, историја,
избори,споре,споро,торта5;боље,
економске, измене, мењање, никад,
побољшање, торте 4; факултет, ло-
ше, нешто ново, обећања, потреба,
право, преокрет, пропаст, школске,
транзиција,ушколству,универзитет,
увек,власт3;?,бољиживот,досад-
но,Ђелић,Ђики,глупост,горавре-
мена,илузија,Југославија,као,лопо-
влук,Лутер,може,новост,новости,
обмана, образовање, одмах, покрет,
покушај, превара, приватизација,
просвета,револуција,сада,скупшти-
на,спас,школе,закон2;05.10.2000,
2000,актуелне,амбалажа,анестези-
ја,беспарица,биће,бићебоље,бла
бла,бљак,бол,бољесутра,бомбица,
брзе,брзина,брзо,цар,често,чије?,
да, дебела књига, демонстрације,
добро би дошло, досада, довољно,
Дракон, дрога, друштво, ДСС, ду-
плонезнање,Ђин-Ђин,економија,

ред реформе
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Европа, филозофија, финансијске,
фолирање, форме, Гашо Кнежевић,
где,гласине,градиво,грађанскират,
грозно,губљењевремена,хаха,ха-
ни,игра,иницијатива,исправке,из-
бор,изборнакампања,издаја,изго-
вор,измена, јошвише,Југославије,
каЕвропи,кадуспеју,када?,кобаси-
ца, која, контрареформе, корените
промене,козметичкаполитика,кра-
ђа,криза,курикулум,Лабусовпоку-
шај,лопови,МартинЛутер,мењати,
милионгодина,министар,мода,мо-
гућност,мукотрпност,набоље,наго-
ре,намтребају,напред,нашавлада,
недајсе,ненене,нећебити,неће
ваљда,неизвесност,некад,неопход-
ност, нестрпљивост, нешто, нешто
напорно, неуспех, неуспели, невре-
ме,новавлада,нове,новодоба,об-
нављања,обнављање,обновабоље,
одлично,одреда,одредбе,ОК,окто-
бар,опетнештоново,отпор,патња,
Плато,победа,побољшања,покуша-
ји,полиција,политичке,помак,по-
правка, позитивно, правда, празне
приче, преображај, прича, присил-
не,проблем,проблеми,продор,про-
грес, промене?, промета, промјене,
пропале,просветне,прва,пунпого-
дак!, пуста жеља, рад, Радован III,
раводушност, развој, реализација,
ред, реорганизација, ризик, сад, са-
дашњост, систем, скуп, скупштине,
Слоба,СлобаМ.,смрт,социјала,спо-
репромене,спорије,спорост,срање,
српски, стална нада, страх, страх
од непознатог, студент, су далеко,
су најбоље, сумња, сутра, свакако,
све, све горе,шала,шанса,штрајк,
тешко,тихе,тонамтреба,тренутак,
удржави,уСрбији,уговори,ух,уки-
нути, уништавање, универзитета,
уређење, успех,устанак,Устав,увек

за, вечита занимација, време, време
је,ВукДрашковић,ВукКараџић,за
нешто боље, за школство, заблуда,
заборавност, закони, замлаћивање,
заропет,здравства,злоупотребљена
фраза,жеље1;
800(235,199,417)+279+70+201

рекао
казао66;нешто,реч45;лаж38;поре-
као31;глупост26;је23;свашта22;
сам15;папорекао,прича10;глупо-
сти,говор,истина,истину,мије,сам
ти9;трач8;ћутао,глас,шта7;човек,
он,прошлост, све6; гласно,мисао,
мислио, мислити, паметно, слагао,
улице5;бих,причао,причати,тата
4;чуо,ћутати,испекао,јенешто,је
свашта, је све,мени,ништа,погре-
шно,реченица,речи,рекла,савет,те-
би,викао,волимте3;ћути,готово,
говорио,говорник,информација,ја,
језик, лупио, мишљење, много, на-
редио,нештолепо,нисам,обећати,
певао,политичар,професор,псовку,
разговор,слушао,свима,штатреба,
шта?,тихо,усне,уста,здраво2;ти
јеито,адвокат,бајка,бајку,беседио,
бесмислица,беспотребно,биказао,
бих све, било, бла-бла, брбљивост,
чекао,често,чујем,Ћамил,ћутање,
да, да кренем,дамеволи, да воли,
датум,дебил,деци,договор,досада,
доста,достатога,говорити,грамати-
ка,грубост,хауг,хладно,иотишао,
и утекао, интерпретација, искрено,
истрачарио, Ивана, изговарање, из-
говорити,измислио,изразиосе,из-
ражавање, изрећи, изрека, јасно, је
често,једа,једакренем,јеглупост,
јеиди,јеистину,јеизмишљотину,је
лоше,јенекоме,јенежно,јеништа,
јепогрешно,јепсовку,јето,јетои

реформе рекао
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то, јуче,какотреба,каш’те,казати,
клевета, ко, колаче, комуникација,
крај,лагао,лакувест,лажи,лепо,ле-
пуреч,лошавест,лоше,мало,меПа-
ја, мисли, митинг, молитву, момак,
мржња,мудро,мудрост,нанекога,на-
писао,неистину,некад,неко,нешто
ружно,није,нијетребало,онекоме,
обећање,одговорити,оговарао,оно,
опет, опсовао, оптужба, орао, отво-
ритиуста,паслагао,памет,паметну
ствар,пази,пекао,пекара,переца,пе-
сма, песништво, писао, писменост,
погрешну ствар, порећи, пореко,
послушност,повредио,правуствар,
прећутао,прећутно,предавања,при-
чу, прљаве речи, рећи, рећинешто,
река,самбре,самдоста,самим,сам
истину,самјој,самјуче,самсве,са-
општио,сарма,сећање,секс,сила-
жи,симито,слагати,слуша,слуша-
ти,смех,смисаопостојања,Стефан,
сто пута, Шекспир, шта је рекао?,
штанијенапамети,штаосећа,што
нетреба,тачка,тачно,тајна,тати,ти-
хареч,тишина,трачара,трачарење,
ура, урадио, урадити, утисак, веру-
јемда,вест,виц,волети,волим,заго-
нетка, занимљиво, заповест, зашто,
злоба,знање,жеља,жељу1;
800(165,414,181)+260+28+181

резултат
утакмица59;успех42;тест40;оце-
на39;испит36;решење34;матема-
тика,скор32;крај24;победа18;ис-
пита,рад17;број,циљ15;фудбал,
исход14;позитиван13;бодови,до-
бар,теста,збир11;спорт9;једнако,
поен 8; контролни, такмичење 7;
задатак6;поени,рада,утакмице5;
добитак,кошарка,лош,нерешено4;
3:0, бод, десет, најбољи, негативан,

неизвесност, оцене, петица, пово-
љан,позитивно,пријемни,такмиче-
ња,труд,завршетак3;58,болница,
десетка, добит, ишчекивање, избо-
ри, један, кладионица, колоквијум,
крв,множење,нада,нерешен,одго-
вор,одлука,пад,папир,пет,писме-
ног, почетак, податак, последица,
производ, рекорд, семафор, страх,
стрепња,школа,велики2;0:0,1,1:1,
2:1,2:2,2-2,3:2,6:3,7,АИДС,акци-
ја, анализа, бројеви, цифра, човек,
дође,допингтеста,достигнуће,дуго-
трајанрад,финале,гласање,готово,
хемија,игра,иностранство,испити-
вање, испуњење, истина, истинит,
истраживање, избора, једначина,
књижица, коначан, коначни, конач-
но, коначност, контролни задатак,
контролних задатака, корист, кош,
крај нечега, крајње стање, крајњи,
крајњи рад, лото, лутрија, матема-
тички,меч,мучења,наградазатруд,
непознат, нервоза, нестрпљење, не-
знање,нула,очекивање,одбојка,од-
личан,однос,олакшање,операција,
остварењециља,пао,партије,пого-
дак, поинт, показатељ, положенис-
пит,порођај,посла,постигнуће,по-
стигнут, повољно, пријемни испит,
процена,процес,променљивост,ра-
дост,рађање,разочарање,род,руко-
мет,сатеста,сабирање,score,срећа,
стање,стрес,стварање,сума,табла,
тачан,тачка,тачно,тестови,тока,тр-
чање,тринула,труда,туга,успорту,
учења,увод,задатка,задовољство,за-
кључак,знање,Звезда:Партизан1;
800(164,442,44)+186+10+109

режим
власт 54; политика 41; диктатура,
строг31;Милошевић23;Слоба21;

рекао режим
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влада19;СлободанМилошевић18;
лош, закон 12; држава, политички
11; строгост 9; исхране, Устав 8;
строгоћа,терор7;начин6;Хитлер,
лежим, санкције, забрана 5; фаши-
зам, исхрана, комунизам, председ-
ник,систем,СлободанаМилошеви-
ћа, социјализам, Стаљин, строги,
тиранија4;ДОС,фашистички,глу-
пост,ништа,нови,пас,поштовање,
правила,притисак,рада,С.Милоше-
вић,Слободан,стега,страх,странка,
строго, суровост,Тито, тоталитари-
зам,владавина,војни3;бежим,бив-
ши, демократија, дијета, диктатор,
доле,грешка,хаос,искрена,јачина,
криминал, лајем, Милошевића, по-
грешан,правило,прошли,рад,сила,
Слобе,Слобин,слуга,стање,стари,
страни, суров, тесно, тортура, вла-
дар,власти,вођство,војска,затвор,
зависност 2; 10 година, 5.10., аме-
рички, Америка, апсолутистички,
апсолутизам, апсолутни, аутократи-
ја, аутомобил, ауторитативни, беда,
бело, Београд, бес, бивше, будала,
будућност,цар,црно,Чаушеску,чет-
ници,чизма,чврстина,данас,демо-
кратски, десетогодишњи, деспоти-
зам,диктаторски,добар,ДОСМАН-
ЛИЈЕ,дрмократија,дрога,државни,
Ђинђић, горе, граница, границе,
груб, гушење, хигијенско-дијетет-
ски,ијарежимпаништа,иностра-
ни,историја,јаколоше,Југославија,
јул, калуп, КГБ-ов, коалиција, који
сенамеће,комунистички,конформи-
зам,контрола,Коштуница,Коштуни-
цаиЂинђић,крађа,крај,крут,кру-
тост,куче,лаж,лежати,лоше,људи,
манипулација, марионетски, мили-
ција,Милошевићев,Милошевићки,
мржња,национализам,нацистички,
наметање, наметање воље, намет-

нут,наређивање,народ,народни,на-
слеђа,наш,НаташаМићић,навике,
неинтересовање,немачки,немир,не-
могући, неподношљиво, неправда,
нерешив, нешто ружно, неуспели,
норме, од тога почињем да режим,
одређени поступак, окови, окрут-
ност, онај, опасан, оштрина, отпор,
овај,пад,пљачка,погрешка,полици-
ја, политички оријентисана анкета,
поноситост, постојећи, поштовати,
правичан, правилно, председнички,
претходни, превара, принцип, про-
блем,пропао,пропаст,пропис,рад-
ни, рат, ред, репресија, револуција,
резач, режим, режисер, рођаци, ру-
жан,СадамХусеин, сендвич, сиро-
маштво,следити,СлобиниМирин,
Слобо,слобода,СлободанМ.,Слобо-
данаМ.,Слободанов,смешан,смрт,
Србија, стаљинистички, Стаљинов,
стандард, старост, став, столица,
страховлада, страшно, стриктност,
строга власт, свећа, школски, што
ја волим..., тата, театар, телевизија,
терора, терористички, тероризам,
тестера,тиранин,титоизам,тотали-
таран, тоталитарни, Трг Републике,
труо,тутор,ууспону,удар,укидање
анархије, управа, уредан, уређење,
услови,услуге,успостављање,уста-
љеност,установа,увекисти,увести,
ужас, вето, владајући, владалачки,
владати,владе,властмањине,заре-
жим,захтев,заклон,запад,заповест,
затвореност,земља1;
800(221,406,56)+282+86+196

робот
машина 120; будућност 50; компју-
тер43;метал36;техника33; Јапан
22;механика15;лим,наука,робокап
13; играчка 12; технологија 9; филм

режим робот
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7;човек,терминатор6;гвожђе,меха-
низам,роботика5;21.век,Америка,
справа4;аутомат,чип,фото,хладно,
информатика, канта, кибернетика,
лимени,напредак,R2D2,роб,савре-
мено3;андроид,безосећајност,црта-
ни,челик,експеримент,електроника,
фабрика,фантастика,кап,киборг,Ки-
на,Кинези,коцка,конзерва,кутија,
лимарија, научна фантастика, ново
доба,отуђеност,помоћ,посао,пред-
мет,рачунар,Ратзвезда,ратовизве-
зда,решење,сијалица,слуга,струја,
ствар,Шварценегер,вештачки,XXI
век2;2056,22.век,Ајнштајн,Аме-
риканци,апарат,АрнолдШварцене-
гер,Асимов,Атлантида, ауто,ауто-
матик, аутоматика, аутоматизација,
батерија,батерије,бео,безосећања,
без везе, бездушан, бицикл, бум,
цикцак,цртаћ,цртанифилм,црве-
на лампица, черупач пилића, човек
машина,данашњица,дебил,дехума-
низација,део,дугме,електрика,фан-
тазија, фикција, филмови, гађење,
геније,глуп,глупост,Гоша,грубост,
Хасо, игра, играчку, IIP, или слуга,
индустрија,информације,ИсакАси-
мов,исто,изум,извештачен,ја,јака
ствар, Јапанци, каблови, кацига, -
кап,коло,ком,компјутери,космона-
ут,кретање,лакоћа,лампице,лиме-
нипрах,лимено,лименобиће,лош,
лошпосао,мачка,Марвин,машине,
машинерија,машну,механички,ме-
ханичко,металикбоја,металнама-
шина,метални,Мики,митови,Моћ-
ни ренџери, модернизација, момак,
моторика, мозак, напредан, НАТО,
научник,нематиосећања,немилост,
неповерење,неприродан,неприрод-
но,нерад,нестварност,новимилени-
јум, ново, одмеса, ограничен, они,
опасност,паметан,ПераДетлић,пи-

јун,пластичан,покрет,покрети,про-
цесор, професор, програм, програ-
мирано,прогрес,проналазак,ради,
радисе,радити,Радош,рап,развој,
рђа, реферат, рука, савремени свет,
савремено друштво, савременост,
савршенство, сф филмови, систем,
сив, сиво, скенер, скуп, спремачи-
ца, стари, столеће, страх, Судија
Дред, супер, све, тата, технолошки
напредак, тих, топ, Тоша, трибине,
Трипио,ТВфилмови, убица, укру-
ћеност,усисивач,успореност,ужас,
вештачка интелигенција, вештачка
инжењерија, вештачко, вештак, ви-
шанаука,замена,заробљавање,за-
зирање,змај,звезданестазе1;
800(235,199,417)+231+109+165

роботи
машине 95; техника 55; будућност
46; наука 28; Јапан, метал 25; ком-
пјутер, технологија 22; компјутери,
машина19;раде15;људи14;меха-
ника12;вештачко11;метални8;тер-
минатор7; информатика 5; 21. век,
филм,гвожђе,Јапанци,напредак,по-
моћ, сиво, вештачки4;будућности,
челик, фантастика, ходају, играчке,
интелигенција, лим, лимено, луди,
направе, нови век, робокап, савре-
мено, сф, справе, убице 3; 20. век,
21.век, алуминијум, аутомат, доса-
да, електронски, глупост, хладни,
хладно, играчка, индустрија, инже-
њеринг,јапански,Кина,конзерве,ло-
ше,машински,матрикс,механички,
миленијум, научна фантастика, не
постоје, нељуди, неприродно, осва-
јају,покрет,постоје,пропаст,R2D2,
рачунар, рачунари, радити, робови,
слуге, су глупи, свемир, укоченост,
управљају, ужас 2; 22. век, 25. век,

робот роботи



414

Америка,Асимов,аутоматика,ауто-
матизам, бака, батерије, без душе,
безосећајност, биљке, бити, браво,
брзина, цркавају, челични, Чешка,
чипови, човек, ће владати светом,
даљински,данашњице,дискови,до-
лазе, дрвени, дугме, дугмићи, е.т.,
екран,ел. cтруја, електрични,елек-
троде, електроника, ЕТ, филмови,
геније,глупи,гомиламетала,госпо-
дари, гвожђурија, хладноћа, и.т.,
игра, имагинарно, информација, из
будућности, измишљено, ја, јадни,
кибернетика, киборг, киборзи, кло-
нови,комп,корисни,крајсвета,крн-
тије, кромпири, крш, крути, кул!,
лагоданживот,лењчовек,лимарија,
лимени,људибудућности,маршира-
ју,машинерија,машта,механизаци-
ја,механизам,механизми,мехатро-
ника,мешине,метак,металиксива,
мисли,моћ,Моћниренџери,модер-
низација,монитор,мозак,наструју,
напредовање науке, не, не код нас,
нечовек, непожељна будућност, не-
природност,неуморност,нисуљуди,
ништа, нове генерације, новости,
окови, олакшање, ортак из краја,
осећај,освајачи,отуђење,пластика,
појманемају,полицајци,помажу,по-
стоји,пратња,програм,проналазак,
рачунарство, рад, радници, рат, Рат
звезда,роб,робот,робовати,робују,
роде, садашњост, сарма, савремен,
савремени,савременисвет,савршен-
ство, се јебу, секач, секс, серу, сива
боја, сиви, скаламерија, слободни
људи, словеначки, служити, смара-
ју,сребрни,српски,страх,студенти,
ствар,субели,сучудо,супластични,
суправиљуди,супрограмирани,су
робови,сувелики,сузајебани,суза-
нимљиви,сутрашњица,свет,светло,
сви, сви углавном, шаблон, шетају,

шраф,технику,то,тостер,трансфор-
мерси,ТВ,убијају,уједају,укочени,
уникат,употребљиви,управљајусве-
том, велики, велики зли, вештаци,
вештачење, вибратор, владају, вла-
сник,воле,XXвек,XXIвек,закрес,
закон,занимљиви,запад,застарело,
затвор,затвореник,значајан,зоре1;
800(165,414,181)+267+27+187

родбина
породица56;фамилија41;тетка32;
пријатељи30;рођаци29;љубав21;
село20;досада17;слава,весеље13;
крв12;скуп,свадба11;веза10;бли-
скост, брат, људи, велика 9; ближа,
род8;баба,бабаидеда,посета,ро-
ђендан, сестра, срећа, ујак 7; бака,
далеко,кућа,много,рођак,стриц6;
ручак,славље,смор5;ближњи,да-
лека,гужва,мама,многобројна,оку-
пљање,поклони,повезаност,сигур-
ност,свађа,топлина,ујна4;близина,
даља,дружење,гости,мноштво,мо-
ја, паре, подршка, празник, радост,
родбина,сродство,тетке3;бабе,бли-
ско, Босна, бука, даљина, досадна,
досадно,гомила,ипријатељи,лепа,
најближа, најближи, напаст, напор,
ништа,обавеза,обавезе,помоћ,по-
сете,поверење,пунакућа,пуно,са-
храна, састанак, скупови, смарачи,
сморови,сусрет,својта,утеха,уточи-
ште,велико,задовољство,заједница,
жива2;бабеидеде,бабеитетке,ба-
каидеда,баке,безбрижност,Бијело
Поље,битно,блиска,блиски,блиски
људи,богата,богатство,Божић,бра-
ћа,број,бројна,Будва,Чачак,Чика-
го, давежи, дављење, дебили, деда,
долази,досаднебудале,драги,драги
људи,дрво,држава,Ђурђевдан,фор-
малности,фудбал,галама,гњавежи,
град, Хрватска, Италија, Ивањица,

роботи родбина
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издајица,Израел,јету,кецеља,кеш,
кева,коћепопамтити,кокошке,коли-
чина,круг,крвнијевода,крвносрод-
ство,кудеља,лаж,лажљива,лепота,
лоза,луђаци,љубомора,магловито,
мајке,Македонија,мамаитата,ма-
са,маторци,миловање,многољуди,
моји, море, мржња, наметнута, на-
слеђе,небираш,неваља,недеља,не-
достатак,неискреност,немогућност
избора, неповезаност, непознати,
непријатељ, незаинтересован, Нова
година,огромна,огромно,окуп,оп-
терећење,осмех,остали,отуђеност,
паприка, песма, поклон, порекло,
породично стабло, потребан је, по-
требно,познаник,празници,празно,
превише, презиме, прича, причати,
пријатељ,пријатељство,пријатност,
Пријепоље,присност,проблем,пут,
рад,раја,Рашка,разговор,решење,
родитељи, рођака, роштиљ, С.Ми-
тровица, са села, сећање, сељаци,
скупљуди,слова,сложна,сложност,
сродност,сто,стрина,судбина,сум-
њиво,свародбина,свастика,Свилај-
нац, свраб, Шабац, штекаре, теча,
туђа,туђина,твоја,удаљеност,уну-
трашњост, уплакана, велики број,
Војводина, волети, Задар, захвал-
ност,закон,зближавање,здравиљу-
ди,зонасумрака1;
800(164,442,44)+248+23+152

родитељи
љубав100;мамаитата52;мама49;
породица 36; брига, сигурност 27;
моји19;подршка18;кућа17;деца,
дом,пријатељи,старатељи13;зашти-
та10;топлина9;поштовање,срећа,
тата8;мајка,свађа6;доброта,доса-
да,ослонац,помоћ5;матори,пажња,
слога, смор, старатељ, тата и мама

4; ближњи, брижљивост, брижни,
досаде, хранитељи,људи, отац,по-
верење, пријатељ, топлота, забрана
3; ауторитет, блискост, борци, брат,
брижност,далеко,драги,друг,мама
тата,маторци,мили,мука, најбоље
особе,одговорност,опет,отацимај-
ка,паре,разумевање,развод,сестра,
слика, смарачи, све, сви, толеран-
ција, учитељи, васпитање, волети,
вољени,захвалност2;2,баба,бати-
не, беба, бељи, бес, безакоње, без-
бедност, безбрижност, благо, благо
мени,близина,бол,браће,брак,бри-
жан,брижници,будале,чај,чежња,
ћале,ћерка јединица,ћуте,даљина,
дан,дете,детињство,дивни,добри,
добриљуди, добро, драго, другови,
двоје, џангризало, фаце, финансиј-
ски директори, Гордана, граничар,
грубост,храброст,храниоци,идоли,
имаих,инат,интелектуалац,искре-
наљубав,искреност,ја,један,једи-
ни,казна,кева,кеваићале,климакс,
креветац, круг, кући, квоцање, љи,
љубавипоштовање,мајкаиотац,ма-
ли,малтретирање,марка,мир,моћ,
моједетињство,мојидраги,мојинај-
бољи,молитељи,мучитељи,начин,
најближи, најдраже, најдражи, нај-
рођенији,најважнијеособе,највећа
срећа, највеће благо, највољенији,
нарогушени, неизмерна љубав, не-
мам их, немаштина, неразумевање,
несигурност, неслагање, неслога,
нештолепо,нетолеранција,незадо-
вољни, нежност, ништа, обавезе,
очај, очеви, одрастање, ограниче-
ња, ок, околина, окриље, омиљени,
особа,особе,појединац,покретачи,
поп, посао, повезаност, пожелети,
праваљубав,пребацивање,предава-
ње,придике,пријатељство,приврже-
ност,продавница,разговор,разлика,
разум, родитељ, рођаци, рођендан,

родбина родитељи
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ручак,самомоји,саветодавци,сазре-
вање,себично,себичност,сигурост,
сиротиња, слаткице, смарају, смех,
смисао,спонзори,стараоци,старији
мудрији, стриктност, строги, стро-
гост,суљуди,сунајвећипријатељи,
сукоб,супер,свеок,штадакажем,
тата имојмама, татамама, темељ,
терет, ту су, творци, творци мене,
увек ту, ужас, васпитаници, ваздух,
важни, величина, веровање, вика,
волим,волимих,забране,задовољ-
ство,загрљај,заједно,зависност,зре-
лост,звоцају,звоцање,живот1;
800(221,406,56)+245+37+174

родољуб
патриота 109; домовина 38; земља
35;отаџбина27;човек26;Србин18;
држава16;песма15;добар,Србија
14;љубав10;будала9;херој,песник
8;националиста,рат7;борац,ја,Ше-
шељ6;народ5;Дража,Југославија,
лаж, патриотизам, песме, војник,
волети 4; част, добар човек, дом,
глупост,издајник,мајмун,непосто-
ји,прошлост,споменик,срце,залу-
ђеник, земљак 3; близак, Богољуб,
брат,частан,добрица,добро,долап,
досадан, глуп, храброст, искреност,
издајица,лицемер,мио,мир,неприја-
тељ,партизан,поезија,правичовек,
пријатељ,пушка,РадованКараџић,
род, родољубац, рођа, село, Слоба,
слобода, срдачан, Шабић, терори-
ста,Тито,волетиземљу,волиземљу,
застава2;Аркан,баба,Балкан,бата-
ли,бедак,безсмисла,битан,битка,
блискост, близу, Бобан, бобољуб,
Бог, бомбардовање, Бранко Радиче-
вић, Броз, будало, Чанак, честит,
чичаДража,Чолаковић, човек неу-
спешан,чврстина,Дис,добраидеја,
добричина, добронамеран, доброта,

домобран,домољуб,драг,Драгољуб,
другарица,дружељубив,државољу-
бац, душа, ђак, Ђани, ђаво, Ђуро,
еxYu, фанатик, фин човек, глупак,
голуб,грб,грешити,херојство,име,
иностранство,измештај,јаопет,јав-
но,јеправичовек,Јулијана,кокарда,
комунисти, Коштуница, краљ, Кра-
љевићМарко, кретен, крст, лажни,
лажов,лепо,лепота,луд,лудак,лу-
дост, лвех, љубазност, љубоморан,
људи,макакви,мач,малибројљуди,
Марко,Матић,ми,Мики,МиланРа-
кић,Миња,Мирко,мирно,мирољу-
бив,МирославИлић,мисао,мит,мо-
мак, национализам, националност,
нациста, народна поезија, народни
херој,наука,непостојати,недовољ-
но,некаепска,немаих,непотребно,
непознато, неразуман, неродољуб,
неузвраћенаљубав,нежан,нисамја,
носталгија, њива, оданост, Одисеј,
оптимизам, основна школа, особа,
откуд знам, патријархалан, патрио-
те,Петровић,писац,писмо,плани-
на,плавагробница,племенит,племе-
нит човек, племенитост, побратим,
поклоник, помоћ, понос, Поповић,
породица, поштен, поштење, пожр-
твован,правилан,празнаприча,пре-
маграду,претварање,пријатељство,
природан, приврженост, пролеће,
радан,радикал,ракун,ратник,рђав,
ретардиран, рода, родослов, рођак,
роман, Рус, сам, самоубица, серо-
ња, сестра, симпатичан, Славољуб,
слободан, смех, солидаран, СПС,
Србенда,Срби,Србољуб,срећа,Ста-
нивук,становник,старац,стари,ста-
рији људи, стена, Стерија, Стеван,
стрељање, стрип, Свети Сава, све-
тиња,штапови, тата, туга, у бокте,
убица, улизица, умилан, успомена,
узвишен,вансвојеземље,величина,

родитељи родољуб
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великчовек,великиБлек,верник,ве-
заност,властољуб,војска,волетидо-
мовину,волетипорекло,волетисво-
ју земљу, воли државу, воли народ,
волинеког,волиотаџбину,волисве,
волишземљу,вреданпоштовања,за
себе, заблуда, заљубљеник у своју
земљу,занесењак,затуцан,змај,жи-
вот,жртва1;
800(221,406,56)+287+69+213

рођаци
породица37;браћа31;блискост29;
пријатељи27;фамилија26;родбина
24;тетка23;брат22;досада21;љу-
бав 20; славље 15; блиски 13; крв,
слава12;ближи,сестра11;моји,ујак
9; поклони, род, сестре 8; ближњи,
даљина,људи,село,тетке7;помоћ,
сродство6;далеко,рођендан,стриц
5;баба,бака,близина,даљи,драги,
кућа, најближи, пријатељ, ручак,
скуп, срећа, свађа, топлина, веза 4;
Београд,блискиљуди,Босна,дале-
ки,давежи,досаде,гости,мама,но-
вац, обавеза, посета, пријатељство,
смех,весеље3;братисестра,буда-
ле,ЦрнаГора,деда,досадно,друже-
ње,гужва,инцест,колачи,комшије,
љубомора,мили,мноштво,обавезе,
односи,окупљање,опуштање,паре,
посете,поштовање,присност,рођен-
дани,смарачи,свадба,теча,ујаци,ве-
чера,завист2;Аустралија,бабаиде-
да,бабаидедасублизанци,ближии
даљи,ближипријатељи,Божић,бра-
ћаисестре,братисестраодстрица,
брђани,бука,циција,чивилук,даљ-
њи,давање,дебили,деде,Дејан,до-
бриљуди,доброта,драгеособе,дру-
гари,друштво,ђаци,фуј,гњаватори,
гњаважа,гомила,град,грађани,гра-
ница,групаљуди,губљењевремена,

Хаџић, хемијско, хладне трајне,
иностранство,искористити,искори-
шћавање, истокрвници, из далека,
издаја,изјелице,јад,капија,Кемиш,
КГ,клошари,који?,комшија,комши-
лук,користољубив,користољубива,
користољубивост,краљ,крвнисрод-
ници, крвно сродство, кума, лажи,
лепдан,лепо,лешинари,летовање,
лицемер, лоше, лова, луд, Љиља,
љубљење,људикоји те воле,људи
усродству,мајка,маса,МиркоиМа-
рина, многи, много, много досаде,
многобројна фамилија, многоброј-
ни,множитисе,мржња,наметнуте
особе, наметнуто, напаст, напасти,
напор, не, недеља, недељни ручак,
неко драг, непожељан, непожељни,
непријатељи,нервнислом,нервоза,
нештолепо,невоља,никад,нисмо,
ништапосебно,НовиБеоград,очи,
оговарање, онако, ортаци, ослонац,
осмех,отуђење,Пане,паскуљи,пи-
јавице,похлепа,поклон,породични
скуп, повезаност, познаници, пра-
зник, преци, препотентност, прева-
ранти,преждеравање,пријатан,при-
јатели, пријатни тренуци, провод,
пун,пут,ране,рода,родитељи,ро-
ђаке,рође,роман,себични,сељаци,
сигурност, скупови, славити, слич-
ност,смарање,смаратори,смореви,
смрад, соба, средство, сродници,
сродност, стока, странци, страшно,
страшнодосадно,стрина,судосад-
ни, су љубоморни, сви, шајкача,
Швајцарска,татини,тишина,тради-
ција, требати, улизице, уметници,
унутрашњост, утеха, узимање сло-
бодног времена, ужас, Веки, Веса,
весели, везаност, Вишња, Војводи-
на,волети,волимих,волимте,воље-
ни,вршњаци,здравље,знатижељни,
зраци,журка1;
800(221,406,56)+268+27+181

родољуб рођаци
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рођака
сестра 234; тетка 75; породица 18;
далека, досада, пријатељ, рођак15;
родбина13;блиска12;блискост11;
фамилија,крв,жена10;род9;даља,
ујна8;брат,далеко,инцест, стрина
6;блиско,девојка,моја,посета,се-
ло,веза5;иностранство,љубав,по-
клон, смор, сродство 4; беба, Бета,
блискаособа,даљина,драга,друга-
рица, дружење, мала, обавеза, при-
јатељица, свађа3; баба,Биља, бли-
зак,ближњи,дете,долазак,досадна,
друштво, ђак, гост, Јелена, марама,
много, путовање, родица, Слађа,
странац,свадба,ујак,Вања,весеље,
Зорица 2;Ана,Ања, бабускера, ба-
ка,баксуз,бедак,Београд,Бети,би-
ла некад, блиски, близу, братаница,
ЦрнаГора,цупи,цвет,Чикаго,Даца,
Дада,давеж,девојчица,Дијана,до-
бра, добра другарица, добра риба,
драг, драга особа, другарство, дуга
коса, Дуња, формалност, фуј, Гоца,
гости,изЦрвенке,јети,Јована,коса,
крвнасродност,крвносродство,ле-
па,лепота,лето,лоша,лоза,Љиља,
маћеха, Мака, мало, мама, Марија,
Милица,Мира,младост,моја баба,
мојаблиска,мојакрв,мршава,Нада,
наклоност,Настасијевић,нећака,не-
искреност,немамје,немампојмако
је,непознанство,непознато,неприја-
тељ,Невена,незахвалност,незаинте-
ресованост,нисамимнаклоњена,ни-
шта,ништаблиско,нога,НовиСад,
односи,одушевљење,ослонац,отац,
паре,пажња,плава,поочевојлини-
ји,поридица,породичностабло,по-
штовање,поверење,пожртвованост,
предак, превара, прича, пријатеља,
прљаво, провод, првог, пунђа, пут,
рад, рага, распуст, разговор, реп,

ретка,риба,рођака,Роса,сасела,Са-
ња,савет,седење,секси,сестрабли-
жа,сестраБрана,сестраодстрица,
сестра од тетке, сестре, сестри, се-
стричина,син,скуп,славље,смарач,
смарање,спас,срећа,сродност,стро-
гоћа,сусрет,свастика,своја,својта,
швалерка,Тамара,теча,тета,торта,
умрла,видети,висока,Вишња,воље-
на,заборав,задовољство,завист,же-
наусродству1;
800(164,442,44)+209+26+145

рођени
брат 216; беба 54; бебе 19; близак
18;син,умрли17;најближи11;род
10;живот9;датум,дете,отац,рођен-
дан, сестра,живи 8; ближњи,мали
7;дан,лоши,почетак6;блиски,бли-
занци, мртви, нерођени, породица,
срећни,створени5;лош,мој,срећа,
сутра,свој,таленат,вољени,знак4;
фамилија, једнаки, једно за друго,
јуче,крв,млади,смрт,живети3;де-
ца,деда,кад,љубав,мио,моји,на-
да, настали, новембар, песник, под
срећномзвездом,постојећи,радост,
свет,твој,упогрешновреме,узна-
ку,ујак,умри,заједно2;01.03.1983.,
04.12.,09.12.1982,1985,21.11.1982,
26.03, 4. јула, ‘85, ‘85., април, ас,
атомскифизичар,авантуриста,бата,
беда,Београд,Београђани,Београђа-
нин,битан,благостање,блиско,бли-
скост,близакрод,близу,бос,браћа,
братски,буразер,циљ,чисти,чувар,
да али умрли, да би умрли, дажи-
ве,даљина,дана,данас,датумрођ.,
давно,добар,долазак,донешенина
свет,драг,драги,филм,глумац,глу-
пи, глуви, голи, грат, грешка, исте
крви,исти,исток, јануар, јул,кали-
опи, корида, кошарка, круг, крвна

рођака рођени
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веза,крвни,кучићи,лето,лопов,лу-
дак,људи,мајка,мајмун,ми,мили,
милост, миш, млад, можда негде,
мртав, мржња, музичар, музичари,
најбољи, најмилији, наш, научник,
наука, недостатак, несрећни, Ниш,
ноћ, нов живот, нови, нови живот,
новорођени, одабрани, одсеченост,
омиљени, опрезни, особа, оживети,
песма,победник,почетник,поклон,
пољубац,прави,први,радник,рађа-
ње, рат, родбина, рођени брат, сад,
сестре, сиромашни, сјутра, слатки,
слепи,смоуратновреме,спортиста,
способност,Србин, стално, стомак,
странац,стриц,суђени,Сунце, сва-
ко, светац, сви, свођени, своји, тад
и тад, таквикаквису,уВојводини,
узнакубеде,узнакуљубави,укућа-
ни,умрети,унук,Вележ,вођа,воље-
нобиће,за,засве,Зана,заувек,зли,
звездаш,звезде,жив,живели1;
800(221,406,56)+214+67+151

Роми
Цигани291;народ66;људи22;цр-
но17;мањина16;прљаво11;музи-
ка,сиромаштво10;черга,прљави9;
Ђурђевдан,песма8;црни7;беда,пр-
љавштина6;слобода5;чергари,ган-
ци,Кустурица,нација,весеље,зајед-
ница 4; черге, име, Италија, јадни,
коњи,просјаци,Срби3;браон,ЦД-
Ром, Цигана, етничка група, игра,
картон,култура,мржња,немаштина,
песме, права, Роми, роминг, селид-
ба, сиромашни, сиротиња, скинси,
свуда,шатор, весели, виолина 2; 2.
светски рат, аутобус, бескућници,
безбрижност, блато, бљак, боја, бо-
је,ЦД,ЦДРом,Цигани(измишљен
називРоми),Циганин,Цигоси,црн,
црн народ, црнци, црни и шарени,

црниљуди,црвено,чоколада,чоко-
ладни,човек,чудно,чуђење,чупав,
добро, други народ, душа, етичка
заједница,етничказајед.,етничказа-
једница,етнички,ФКРад,фонтана,
фуј,глуп,гомила,градскачистоћа,и
онисуљуди,играти,Индија,инвен-
тивни,искварени,Италијани,ја,јад,
јадибеда, језик,кафа,канта,кара-
ван, Кармен, Касандра, киша, клуб
„Рекс“, кола, комшија, комуналије,
коњ,Косово,кретање,кућа,лажови,
лепациганка,лепшеречено,live’n’let
die,луди,луталица,луталице,лута-
ње, мали, манири, медвед, Мики,
мноштво,мојекомшије,мртви,наци-
оналнамањина,националност,нада,
народност,насеља,насеље,незнам,
небески народ, неправедно посма-
трани, неразумевање, нервирање,
несигурност, несимпатија, несрећа,
несрећни, нестају, нетрпељивост,
неуредност,номади,они,пијаца,пи-
јацу,писма,плес,популација,поште-
ње, потлаченост, прогонство, пуно
деце, пут, путовање, Рома, ромале,
ромскијезик,рушевина,саосећање,
сеоба, скинхедси, скинс, слепци,
смрад,смрде,смрдљиви,сналажљи-
вост, специфичност, специфичност
духа, срећа, страшни људи, свађа,
свирачи,Шангај, школа, штрокаво,
шверц,тамантен,тамно,тамнопут,
телевизија,темперамент,тежакполо-
жај,Тоти,трубачи,трубе,угрожени,
улица,ватра,великиброј,вера,весе-
љаци, вицеви, вишак, заједништво,
запуштеност,земља1;
800(173,484,136)+201+61+151

руци
рука222;прстен68;дати30;пружи-
ти24;руку20;нози19;држати14;

рођени руци
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сат11;Турци10;дајем,наруквица,
вуци 9; прсти 8; голуб, пријатељ-
ство, прст, пружати 7; нокти, руци,
руковање 6; додати, додир, оловка,
шака 5; давати, нога, поздрав, при,
пријатељ4; дај руку,муци, писати,
помоћ,принети,пружитируку,рука
у,рукавица,рукудати,узети,врабац
3;дајеш,дарежљивост,датируку,др-
жим,јабука,ка,миловати,на,нисмо
Турци, образ, предати, при руци,
приђи,пружам,радити,рукауруци,
рукав,руком,руковати,сладолед,ша-
ке,тело,у,уруци2;ампутација,ар-
терије,беба,бол,бољеврабацу...,бу-
ка,бурма,црвенило,цвеће,част,чвр-
стина, дај, даљински, дати нешто,
дато новац, дават, деци, десница,
дићи,длаке,длан,длану,договор,до-
сада,доступно,дрхтим,другарство,
држатинешто,држатисе,држимте
за руку, дванаест месеци, џеп, екс-
тремитети, фали прстен, главу, хи-
та,хладно,испеци,јабуци,јеместо
уџепу, к руци, кажи, конци, кости,
козметичар,кожа,кука,лакат,левој,
линија,лопта,лупити,љубити,мај-
каЈуговића,маминој,мени,мистери-
ја,мојој,му,нањојјепрстен,накит,
намењен, навући рукавицу, нега,
нежној, ноги, нокат, нокте, носим,
носити, новац, од руке, пажња, пет
прстију,писање,писмо,пиштољ,пи-
во, подршка, покајати, поклонити,
потећи,поверење,предајем,прибли-
жити, прићи, придодам, пријатеља,
пријатељу,прилазим,примаћи,при-
неси, приносим, привући, просјак,
прстима,пружалируку,пружируку,
пуци, пушка, рака, рана, рукавице,
руковатисе,рукудај,ружа,сесме-
јем,секс,сигурност,смрт,срцу,сред-
ство,стисак,столици,свуци,шаци,
штап,телу,требате,Турчин,умуци,

уделити, ухватити, утеха, узимати,
вена,волимте,врабацу,вртови,ву-
че,вући,заједница1;
800(165,414,181)+196+48+132

рука
нога73;пријатељство,прст44;пр-
сти38;прстен37;помоћ30;тело24;
пријатељ22;руци21;писање,спас
15;длан,шака12;нокти11;поздрав,
спаса10;наруквица9;писати,рад,
руку мије, сат 8; десна, помирење,
увис7;додир,нокат,оловка6;моћ,
подршка,правде,рукавица5;деоте-
ла,нежност,руковање,снага4;црна,
човек,јачина,кошарка,лакат,мајка,
пријатељства, пружити, сигурност,
уд,вене,загрљај3;бицепс,бокс,да-
вање,договор,другарство,држање,
дуга, крема, лак, лева, мазити, ми-
шић, мити, накит, нос, поломљена,
пријатеља, примирје, рука, срећа,
труп,упознавање2;алат,бела,беса,
бол, болест, болети, брза, бука, це-
ла, четкица, чврсто, дан, дати, део,
дете, длака, добар посао, дохвати-
ти, долар, дркање, дружење, дрвна,
два, форхенд, гипс, гитара, глатко,
горе, грабљење, грлити, гумица,
хармоника, хемијска, хладна, хлеб,
храпавост, јака, је одсечена, Јован
Димић,клавир,конопац,коза,кожа,
кука, лепота, леворук, лука,љубав,
мачка,махати,мала,Марадона,ма-
зи,Мицко,миловати,мир,модрица,
могадруга,мост,мотика,мука,на-
руквице,наука,негован,нејака,не-
жна,нота,новац,образ,одговарање,
одлучност,окострука,пакла,палац,
партнерство, песница, пише, плав,
покрет, покретати, пољубац, пома-
гач,помирења,поштовање,потреба,
поверење, повезаност, познанство,

руци рука
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правда,прелом,прети,пријатељска,
прљава, пружати, прва, радити, ра-
ме, рана, разгранат, ручно, рукав,
рукопис, руку, рупа, савез, симбол,
смех,среће,средство,стисак,струк,
стваралац, стварање, стварати, там-
но, тата, тежња, три прста, творац,
угипсу,ударити,ухватити,умивати
се,утеха,узети,ваздух,велика,вели-
ки,вена,вежба,виси,власт,вредна,
вредноћа,заувек,завој,зглоб,знам,
знање,зоолошкиврт,жеља1;
800(164,442,44)+210+45+141

Руси
вотка70;народ50;браћа36;Руси-
ја28;Москва25;зима22;људи14;
Словени13;Сибир12;пријатељи9;
православље8;Срби7;језик,право-
славци,рускијезик,велики6;црве-
ни,комунизам,велико5;близу,ду-
ша, хладноћа, песма, плави, плаво,
ширина,шубара4;добри,духовност,
Енглези,исток,књижевност,Кремљ,
нација, наши, пријатељство, снага,
снег,СССР,Стаљин,Украјинци,вој-
ска3;брат,братство,црква,црвено,
добриљуди,држава,комунисти,кул-
тура,љубав,мафијаши,моји, пиће,
пијанци, понос, пријатељ, пропаст,
Пруси,Пушкин, ракија, рускамор-
нарица,савез,сила,сиромаштво,сте-
па,шубаре,уметност,великинарод
2;0бодова,америчкифилмови,Аме-
риканци, авион, бабушка, бабушке,
баханалије, бајка, бајке, балалајка,
беда, бели и дебели, бело, безбри-
жни, блиски сусрет, богати, борба,
братскинарод,бркати,број,бројни,
буба,буце,цар,цркваВасилијаБла-
женог, Црњански, Црвена армија,
част, Чечени, чизме, чорба, чудни,
чудно, далеко, диван народ, дивни,
доброћудни људи, долазе, досада,

досадни,дрвеће,дрвено,Европа,фа-
це,филм,филмскауметност,фудбал,
генијалци, Гогољ, хладни, хладно,
храброст, хришћанство, и Амери, и
онисуиздајице,ирускакњижевност,
игра,име,интелект,искрени,источ-
њаци, историја, издаја, издајници,
јадни, јаки, Јељцин, Какаљин, капа,
капацитет, казачок, компликованост,
космонаут,Козаци,козачкекапе,кр-
шни,крупниљуди,Лада,Лењин,ле-
по,литература,лудаци,људиизРуси-
је, мајка, математика, мелодија, ми,
милиони, мисао, многобројни, мно-
гобројност,моћ,могу,музика,нафта,
најбоље,најдужи,наклоност,Наполе-
он,наша,нашабраћа,нашиљуди,не-
достижни, неодлучност, непознати,
непријатељи, несрећа, нежни, није
лоше,нуклеарка,одбојка,одлучност,
ОлегМењшиков,оловка,откриће,па-
мет,пијандуре,пијани,пијанице,пи-
сци, писма, плава браћа, плавокоси,
плови, подморница, поезија, помоћ,
понор, прави људи, прави народ,
право, празни, превара, пријатност,
простор,пространство,пуно,пут,Пу-
тин,Радусин,Распућин,револуција,
резервисти,Романови,Роми,румени,
русисти,рускакапа,ружни,сљуба-
вљу, симпатични, симпатија, сиво,
скромни, сличност, словенска душа,
словенскидух,смарачи,социјализам,
Солжењицин,спас,спортисти,Спут-
ник, Србија 2, срчани, срдачност,
сродни народ, сродници, старинско,
страва, сујеверје, супер људи, сузе,
светло,широко,шминкери,тајга,тех-
нологија, темпераментни, тежина,
Толстој,топлина,топлота,традиција,
туга,у,учимруски,учити,узвишено,
велика земља, вера, вилица, високи,
војници,волети,занимљив,занимљи-
ви,здрави,жуто1;
800(173,484,136)+268+137+199

рука Руси
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руски
језик 294; српски 35; Москва 20;
Русија 15; цар 13; књижевност 11;
немачки, рулет, зима 10; речник 9;
енглески, писац, водка 7; чај, сло-
венски 6; хладно, народ, професор,
снег, вотка 5;Достојевски, пољски,
Сибир,шубара, воз4;бабушка,ба-
лет, браћа, бреза, дом, досада, хрт,
љубав,песник,православни,словен-
ски језик 3; авион, црвено, дивно,
филм,исток,ја,капа,књига,комуни-
стички,комунизам,култура,медвед,
песма, плаво, простран, Пушкин,
Руси, салата, сличност, совјетски,
старо, степа, стран, страни, страни
језик, школа, шубаре, тенк, тешко,
ужас, величина, велико, живот 2;
алкохол, амерички, Ана Карењина,
бабушке, бајка, белоруски, без ве-
зе, благост, бледило, близак, бљак,
болест,брат,братски,бркови,будућ-
ност,црква,час,чешки,човек,дан,
дисциплина, дневник, достигнућа,
дрчан, држава, дворац, ђеврек, фа-
култет,француски,фронт, гимнази-
ја,глуп,говор,граматика,гроф,гру-
бост,хрватски,игра,испит,источни,
ИванаЖигон, јесен, Јесењин, јези-
ци, језик давнина, кадет, каљинка,
Катарина, комуниста, комуњарски,
коза, козак, крагна, крај, Кремљ,
крст,круна,курве,лако,Лењин,леп,
лепјезик,лепо,лепозвучи,лепота,
литература,лоза,мајкаРусија,меко,
мекоћа,мелодичан,мелодија,мело-
дика, метро, мој, морал, москвич,
мушкарац, Набоков, најлепши, на-
ставник,наш,научник,нејасно,не-
разумљиво,нежан,нежност,ништа,
палачинци, песме, писци, писмени,
плавичовек,плен,плес,поезија,по-
зајмљен,православље,православно,

пријатељ,пријатељство,пријатност,
проф. руског, пропадање, пропаст,
пространо, пространство, пруски,
рат, реализам, романтично, руска
застава, руски језик, Рускиња, сан,
Санкт-Петербург, семинарски, Сер-
геј,Сибирскиберберин,сиромашан,
сиво, сјајан језик, слатка, Славица,
сличан српском, Словени, сложен,
смарање, Смирнов, смор, смрзнут,
социјализам,српске,стар,страније-
зици, страст, страва, сукњанакоцке,
сверуски,шарен,ширина, тежак, то-
плина,торањ,традиција,туђ,у,умет-
ност, уштогљен, велики, волети, во-
лим,заостао,застарело,здрав,земља,
зиме,зимсканоћ,зимски,жуто1;
800(173,484,136)+230+35+161

рускијезик
Русија77;Москва52;школа20;вот-
ка17;досада,Руси15;браћа,језик,
књижевност,Сибир,Стаљин7;бај-
ке, Достојевски, исток, професор,
прошлост,Словени,смор,зима6;ен-
глески,хладно,леп,незнам,основ-
нашкола,Рус,српски,српскијезик,
странијезик,Толстој,учење5;Ана
Карењина,бајка,бљак,енглескије-
зик, фуј, глупост, хладноћа, Маја,
Пушкин,салата,ужас4;далеко,до-
садан,ковач,Кремљ,лепота,љубав,
музика,неволим,православље,про-
паст,словенски,смешно,СССР,Ти-
хи Дон, укор, велики 3; Азија, без
везе,братскаРусија,братство,Црве-
нитрг,чај,досадно,филм,филмови,
глупо,Гришка,испит,ИванГрозни,
ја,Јељцин,какаљинка,култура,Ле-
њин, лепо,МајаМандић, матерњи,
мекоћа,немачки,непознат,ОШ,под
Б,професорка,Рускиња,ружно,сла-
вистика,сличност,смарање,снег,со-
бака, страни, страно, тешко, тежак,

руски руски језик
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топлина, занимљив, застарелост 2;
„АнаКарењина“,6година,Аксиња,
алкохол, амфитеатар, апсурд, ау, Б,
баба,бабушка,баћушка,балет,бело,
бескористан, беспотребно, блента-
во,блискост,близина,бољшевизам,
браћаРуси,брат,братски,бркови,бу-
дућност,царевина,цртанифилм,Че-
хов, Чернобиљ, чуђење, ћирилица,
далек,даљина,давновреме,дебела
професорка,дебљина,девојчица,де-
војка,дивота,добамогтате,добар,
добриљуди,домаћи,допунскичасо-
ви, драг, драма, Душица, Евгеније
Оњегин,факултет,фонетика,фран-
цуски, гласноћа, глуп, говор, гово-
рење, граматика, грозно, харашо,
хорошо, хришћанство, хрт, хумор,
и,икњижевност,Ирина,ИринаГал-
кина,изумире,изумрли,јакобитно,
Јанко,Јарић, јауци, једанодизраза,
Јелена,Јесењин,језикнарода,језик
подБ,језикРуса,језикруски,каћу-
ша,Кактебјазовут?,кинески,књи-
га, књижевни језик, компликован,
комунизам,коса,козаци,лед,мада,
мајоклатински,мафија,мајка,мајка
Русија,мамаитата,маминфакултет,
мамушка,мекаслова,мекано,меко,
мелодичан, мелодичност, мелодија,
МилицаБојић,млеко,млин,могућ-
ност,мојаМ.,мојамама,морал,му-
мљање,наочаре,наш,не,неподсећај
ме,небитан,немага,немачкијезик,
непотребно, непозната, непознато,
непривлачан,неразумност,неразви-
јеност,нервирати,нетрпељивост,не-
важан, незанимљив, нежан, нежно,
нијелош,нож,њетхарашо,образи,
Обућина,оцена,одтрећегосновне,
одбојност, огавно, Олива, Оњегин,
осликала,осмех,основна,отац,пад-
њимајеш, песма, песме, певљивост,
ПиперП.,плавчовек,плаво,поетика,

поезија,пољскијезик,познато,пред-
мет,препознатљив,пријатно,приро-
да,проба,професорица,проституци-
ја,први,пут,Путин,Распућин,рат,
раздељак,разговор,разредна,разум,
реализам, рулет, руски, руски чај,
ружан,сарадња,Сава,сеукида,сим-
патично,слично,сличноалитешко,
словенскијезик,словое,смарачина,
смешан,смрт,срање,Србија,срећа,
стаљинизам,старина,стран,страна,
странац,студирање,свет,шах,широ-
ко,школскипредмет,шубара,шума,
Тамара, Тарас Буљба, текст, тепа-
ње,Терзић,ток,традиција,убокте,
учила сам, учим, учионица, учити,
украјински,усне,величина,велико,
волим,волимга,ВукосаваВолф,за-
борављен,замлаћивање,заосталост,
запостављеност,застарели,застаре-
ло,застој,здраствујте,здравствујте,
знамга,знање,Жикинадинастија1;
800(221,406,56)+331+59+233

ружан
леп 130; човек 59; тужан 34; паче
32;сан24;гадан23;пас17;дан16;
јадан 15; нос 14; лопов, несрећан,
одвратан12;добар,одбојан9;лице
8; гест,момак,непривлачан7;Ква-
зимодо, ругоба 6; дечко, комплекс,
ожиљак 5; бубуљица, дечак, нелеп,
пацов,патка,живот4;габор,грозан,
непријатан,нијелеп,одбачен,туга,
зао,жалостан3;акреп,антипатичан,
бубуљице, црно, цвет, дебео, глуп,
грбав,грдан,итужан,искомплекси-
ран, изглед, израз, јад, као лопов,
кловн, к’о гроб, лик, лош, мајмун,
мањелеп,наказа,несрећа,никакав,
поступак, пуж, рат, ружан, смеће,
укус,вештица,висок2;Арсић,ауто,
бедак,бег,бес,бесан,безвезе,безо-
бразан,бицикло,бљак,болест,боре,

руски језик ружан
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бубуљичав,Циганин,циркус,црвен,
чока,чудноватост,чудовиште,дело,
деветар, доброта, другарица, душа,
Душан, двориште, ђаво, филм, га-
дост,глас,горила,грбе,груб,губав,
гуштер, Хобит, ја, јако, Јоца, Јован
Димић,кмет,к’опас, кртица,лако-
ћа,лепота,лет,љигав,Маршићанин,
маска,Милан,мисао,миш,Мишко-
вићН.,много,мојдругБорко,мост,
мождадобар,мрачан,мрзовоља,му-
чан,мушкарац,наочаре,небитно,не-
допадљив, недостатак, непобедив,
непожељан, несигуран, несимпати-
чан, неугледан, неугодан, невесео,
незадовољан,незадовољство,нико,
ноге,носат,носоња,одбојност,ога-
ван,огледало,он,опак,орао,осмех,
оток,пашта,паметан,парче,патак,
петао, Пинокио, поглед, покварен,
политичар, понашање, посао, пра-
зан, празнина, празноверје, прија-
тељ, Пријићка, пример, природа,
привлачан,призор,прљав,проклет,
пропаст,прост,прошлост,пудер,Рај-
ко,реинкарнација,рели,реп,рошав,
рошаво лице, ружа, сакривен, сам,
скакавац,скот,слаб,слика,смешан,
смешно, смрт, снужден, сок, спо-
љашњост, стадион, стар, страшан,
суза, свет, Шиптар, тип, Тојота,
трагичан,тренутак,уморан,унутра-
шњостлепих,усамљен,ушивелике,
ужасан,време,Вучинић,занимљив,
запуштен,Зеља,злобанчовек,зуби,
жаба1;
800(164,442,44)+224+60+154

ружно
паче498;лепо44;лице30;дете24;
понашање14;време12;гадно,гово-
рити 6; лаж, лоше, тужно 4; дело,
нијелепо,паре, сиво3;бол, грубо,

јадно, красти, мислити, миш, небо,
несрећа, одвратно, осећање, прича-
ти,псовке,смеће,велико2;Андреј,
бљак,боја,човек,дебело,дефектно,
депресивно, доба, досада, дувати,
флека, гадна, гледиште, глупо, грд-
но,гротескно,хорор,име,искуство,
истина,Ивана,изгледати, јелагати,
јето,јести,крађа,лабуд,лагати,леп,
ликдетета,лишће,маче,месец,мом-
че,мушкарци,мушко,накарадно,на-
каза,непостоји,негативно,неизглед-
но, некултура, нема, неправилно,
непријатно, непристојно, неравно,
неред,несимпатичан,несрећно,неу-
годно,ниједобро,ништа,ништани-
јеружно,одело,огавно,оговарање,
окружење, особа, паченце, писање,
писати,плакати,поступак,површи-
на,прасе,привлачно,прљаво,проф.
енгл.,пропаст,рат,рећи,ружнаже-
на,ружно,сакривено,само,самопо-
уздање, сањати, сећање, секс, сида,
смрт,споредно,страх,страшно,ства-
ри, створење, тело, Тијана, тужна,
убиство, унутра, васпитање, вече,
вештица,зима,зло,звоно,жена,жи-
вотиња1;
800(165,414,181)+129+14+100

састолице
пасти231;пад65;падам48;пао37;
устати36;пада19;падати17;уста-
јем 15; под, скочити 11; са стола
10; дрво 9; седети, узети 7; на сто,
паде,скачем6;напод,падох,сићи,
сто5;јастук,накревет,пала,сампа-
ла,скок,узми4;дохватити,истине,
јепао,настолици,падање,паднем,
смрти3;дете,дрвене,јакна,јастуче,
је пала, књига, мачка, на столицу,
паоје,сампао,седење,седиште,си-
ђи,школа,уфотељу,устајање,устани,

ружан са столице
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устао,виси,висина,високо2;беба,
бол, браон, чарапе, ћу пасти, дани,
дополице,добацити,дохватим,до-
ле, донеси, дражи, електричне, фо-
теља, гледа, гледам, гледати, горе,
инвалид, испод столице, истина,
Ивана,јелакше,јело,каријера,клу-
па,колач,круна,кућа,летим,лопта,
лутка,љуљашка,мали,мањакапети-
та,место,модрица,муца,на,нафо-
тељу,накњигу,намагарца,натрон,
надати,наслон,непадам,непасти,
не устајем, нешто, нежности, ноге,
ножице,одатле,одмор,одморен,од-
ређеност,отићи,падају,падаш,паде
дете, падешешир, паде!, пао неко,
паре, пасти са трона, пева, плаво,
плишани медо, подигни, подигни
оловку, подметач, покрет, померати
се,посматрам,професора,просути,
ради,ручак,скраја,садрвета,сафо-
теље,санаслоном,сапода,саксија,
самскочила,седижем,седећи,секс,
сести, силазим, скаче, скачу, скака-
ње, скинути, склони јакну, скочи,
скочим,скочио,смакнут,срама,ста-
јати, столица, струја, ствари, тегла,
тепих,торба,тренерка,треснуо,тро-
ножац, у, у базен, у кући, ушколу,
учионица, учионице, умор, уморан,
устадох,устајати,устаје,узех,веза-
ти,видех,видим,викати,вц,задецу,
зашишање1;
800(165,414,181)+184+23+129

сада
одмах 257; тренутно 24; тренутак
21;данас16;никад,никада15;овде
12;садашњост,увек11;када,време
10;час,управо8;брзина,илиника-
да,now,уовомтренутку7;овогтре-
нутка, рад, сутра, тада 6; енглески,
после, тест, већ, живот 5; ја, јуче,

касније,онда4;анкета,брзо, јутро,
ништа,овогтрена,писати,сада,срп-
ски, све, трен, ту, журба 3; акција,
досада,факултет,иувек,илиникад,
илиодмах,кућа,љубав,моменат,на-
редба,не,некад,некада,ништапо-
себно,обавеза,овајмоменат,овогча-
са,презент,прошлост,страх,шта,ту-
га,утренутку,учење,умор2;09:16,
21.век,400Ц,активност,амфитеа-
тар, асоцијација, баш, бедак, бело,
бес, битно, брзо постићи нешто,
час енглеског, чекање, чекати, дај,
даса, добитак, долазити, факс, где,
глас,главобоља,губитак,хаос,hicet
nunc,хитно,иникадвише,иубудућ-
ности,ил’никада,илиникадвише,
испит,истина,исто,истогмомента,
избори, јастук, је2х30мин, једино,
једном,киша,крени,кретање,кући
сви,лига,ликовно,МХусеин,мада,
мислим,могућност,момент,момен-
тално,морати,мрзиме,најбоље,не
могу,нечијирођендан,неизвесност,
некако, немам времена, немир, не-
мој,нестрпљивост,нештолепохоћу,
неухватљивост,незаинтересованост,
нежност, нокат, одлазак, огледало,
ома,опасност,опрез,овогмомента,
овогачаса,пада,пад,пауза,писање,
поента живота, поглед, попуните
тест, попуњавам анкету, празнина,
пре,предавање,прилог,пролазност,
психологија,punk,растрзаност,реч,
саданепостоји,сат,седим,ситуаци-
ја,скок,сместа,спонтаност,спрем-
ност,срећа,старт,стварност,светло,
школа, штоперица, тачка, тако је,
тренутност,трка,туш,умоменту,у
овом моменту, у овом трену, у том
тренутку,убудуће,ух,успех,узети,
уживање,верујем,воз,врата, заса-
да,зар,зашто,жмарци1;
800(235,199,417)+194+76+127

са столице сада
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салата
купус138;зелена121;руска84;зе-
лено 39; храна 27; јело 24; дијета,
кисело 20; поврће 19; парадајз 16;
здравље15;воћна11;воће10;ручак
9;кисела,краставац8;глад,прилог
7;лето,шопска,укусно6;сирће,ви-
тамини,здраво,зеленасалата5;сен-
двич,зец4;цвекла,чинија,крастав-
ци,кромпир,месо,освежење,Руси-
ја,сир,слано,српска,укус,уље,ужи-
вање,зеленабоја,зеленило3;бљак,
додатак, фуј, киселина, лакоћа, не
волим,одкупуса,рускасалата,ужи-
так 2; ајвар, алкохол, авокадо, ди-
вља,дивљина,ђачки,гладан,гљиве,
исхрана,јегадна,јединахрана,кар-
фиол,клопа,кочоперност,конзерва,
кравата,купусне,купуссалата,лага-
на,лагати,лепо,лист,лук,љубав,ма-
јонез,мамаитата,месара,мешана,
мешавина, ммм, мокро, мршавост,
не,небу,недељниручак,нештокисе-
ло,нештозајело,ништа,њамњам,
обожавам,оброк,одкоприва,одпо-
врћа,одвоћа,одличнојело,освежа-
ва,паприка,паприке,печење,пита,
понекад, предјело, разне, резанци,
роштиљ,ротквице,руководство,са-
латићка,ситост,слана,слатка,слава,
сочно,сочност,специјалитет,супер,
свеска,свеже,свежина,шарено,шар-
гарепа, шестар, шлаг, шведски сто,
та, Тањин, тата, трава, туњевина,
укусна, вечера, задовољство, заку-
ска,здраваисхрана,зелен,зелениш,
зимница,значајно1;
800(221,406,56)+139+20+88

само
мало230;једино39;још28;толико
27;то17;ако16;јошмало15;један,

Стоја11;тако10;ништа,осим,тамо
9;једно,ово8;дете,недовољно,тек,
усамљеност7;слога,ти,усамљено6;
једном,самоћа,зато5;љубав,нешто,
он,што, тужно 4; напред, недоста-
так,пуно, ситница, здравље3; али,
датибудекаомени, ја, једина, још
нешто,куче,минут,много,напуште-
но,неколико,незадовољство,никад,
никада, одуговлачење, оволико, пе-
сма,преостало,пустиња,скромност,
страх,штоније,усамљен,заједно2;
5минута,aуди,без,цвет,чуђење,да
теневидимсањом,дазнаш,данас,
део, добро, док, допуна, довољно,
гол,грч,хлеб,и,ијадно,иако,или,
ипак,искључиво,ишта,изоставља-
ње,изостављено,изузетак,јасно,јед-
на,једномсељуби,још1,јошданас,
јошмаловремена, јошово, јошто,
јоштолико,како,камен,киша,клуп-
ко, кобасица, кока-кола, количина,
контрола, круг, кутак, лаж, лек, ли-
це,маче,мајка,маломира,малосре-
ће,Manchester city,мањак,мањина,
међутим,мила,моје,моменат,мрви-
ца,невише,неволим,него,неколи-
копријатеља,немаштина,неочекива-
но,незадовољан,нико,Нина,нисам,
ништавило, новац, одбрана, одмах,
одредница,одважност,оно,оставље-
но,пар,паре,пазити,пиле,питање,
похлепност,положитииспит,право,
предах,провод,пусто,пустоострво,
распуст, разочараност, разочарање,
разочарење,розо,рукавица,сад,сам
човек,само,самото,самостално,се-
бичност, секс, секунд,секунда, sex,
сирото,слогаСрбинаспасава,спава-
ње,срећа,столица,судбина,сувише,
свега,свирка,своја,шта,тачка,тада,
тај, тамно, тебе Стево волим, тебе
волим,теби,тектолико,туга,твоја,
учење, учити, усамљена, увек, већ,

салата само
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више,време,врломало,вук,замало,
зар још, зарез, зашто, збирно, зеру,
зрно,жеља1;
800(164,442,44)+202+67+144

санкције
забрана 55; Југославија 36; Србија
27;немаштина26;беда23;ембарго,
криза, рат 16; укидање 15; блокада
14;држава13;казна12;1993,сиро-
маштво11;Америка,инфлација,за-
бране10;граница9;затвор,полити-
ка7;изолација,ми,затвореност6;ка-
зне,НАТО,пропаст,прошлост,САД,
Слоба5;деведесете,Милошевић,не-
праведне, социологија, страх, туга,
УН,yу4;чоколада,глупост,године,
неправда, новац, прекид, снег, СРЈ,
страшно, тешко, укинуте, укинути,
уведене3;90-е,барикада,биологија,
црно,често,далекобило,детињство,
економија,глад,година,хиперинфла-
ција, крај, Куба, мучење, не ваља,
нема, немање, немогућност, никад
више,обустава,ограничавање,огра-
ничења,окови,паре,побуна,празне
продавнице, препрека, препреке,
проценат,прошле,рестрикције,Сло-
боданМилошевић,смрт,спорт,спу-
тавање, шверц, ускраћивање, увоз,
ужас,земља2;...удржави,10годи-
на,1990,1991,1991-1995,1994,91,
‘93,93.год,95.,Америма,барикаде,
бедак, бензин, беспарица, без пара,
без сарадње, без везе, бездушност,
бјеж’даље!,бомбардовање,брашно,
брига, будућност, цене, чај, деби-
ли, деценија, девизе, динар, добро,
досада, држава у крви, економске
блокаде, границе, Грчка, гушење,
хипократија,хлеб,идиотизам,импе-
ријализам,инфлације,Ираку,Иран,
истина,изласци,излаз,изолованост,

извоз,Југославија1992.,катастрофа,
кифлице,к’оБог,које,кошарка,крив-
ци,куга,лакат,лошживот,лоше,ма-
казе, међународна заједница, мера,
метак, ми некада, милиони, млеко,
мозак, мрак, на извоз, намештање,
наметнутост,навођење,недаовише
Бог,недопуштање,недостатак,нега-
тивно,неизбежно,некад,немати,не-
моћ, неоправдани, неразумљивост,
нервоза,неслагање,несрећа,неста-
шица,нештолоше,неуспех,невоља,
незадовољство, ништа, ноћ, нотни
систем, одбаченост, одрицање, од-
вратно, ограда, ограде, ограђеност,
ограниченост, ограничење, оклоп,
окупација, ометања, отпор, период,
плаћање, погодак, покушај, полако
убиство,порез,празно,пресек,прет-
ња,проблем,проблеми,прошловре-
ме,противЈугославије,провод,рам-
па, расуло, са иностранством, сад
ће,саксија,самоштонису,санације,
санке,Сарајево,сендвич,сиротиња,
ситуације,сиво,СлобаМилошевић,
Слободан, смор, сналажење, спорт-
ске,СПС,СрбијаиЦрнаГора,стал-
но, стара Југославија, стегнутост,
странац, страва, стрепња, струја,
свакодневница, свет, штета, тама,
тероризам,тешкоћа,тешкоће,тежак
живот,трансакције,тужно,у...,уЈу-
гославији, У. Н., ударити, укидање
слободе,укидати,укинуто,укор,уко-
ри, уместо, УНХЦР, ускоро, ускра-
ћено, ускраћеност, усташе, Устав,
уводити, увођење, уживање, вето,
во,Yuga,заонекојинеслушају,за-
једницаСрбијаиЦрнаГора, закон,
запад, заробљеност, застава, затво-
рен,завера,збогом,зло,зверка,жи-
ца,живот1;
800(221,406,56)+283+65+193

само санкције
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савремен
модеран 163; човек 83; нов 31; у
тренду22;компјутер,свет13;урбан
12;мода11;ин10;писац,живот9;
данашњи, језик,старомодан7;стар
6; књига, садашњи, уметност 5; у
току,заостао4;дизајн,друштво,ја,
конзервативан,начин,напредан,но-
ви,новина,ново,рад,старински,тех-
ника, уметник, успешан 3; 21. век,
архитектура, богат, брз, данас, ен-
глески,fancy,фенси,глуп,интернет,
извештачен, књижара, књижевност,
леп, млад, модерна, одело, ововре-
мен,паметан,поглед,прилагодљив,
приступ, сликар, светски, традици-
оналан, тренд, у фазону 2; ?, 2000,
-анесрећа,Америка,апарат,аутомо-
бил, авангарда, авион, баба, безбо-
жан, бездушно, бицикл, бити кул,
битно је, будући човек, будућност,
буџа,бутик,cool,читалац,да,дама,
данашњица, данашњост, дечко, де-
да,декадентан,добар,доброобучен,
домен,држава,еманципован,функ-
ционалан, град, грађанин, ин!, ис-
фолиран,исти,историјски,истрипо-
ван,изазов,каиш,КнезМихаилова,
књижевник, кола, колица, космопо-
литан,кућа,лист,магарац,малогра-
ђански, машина, материјал, метал,
метро,моб,мобилни,мобилнителе-
фон,моћан,модерансвет,модерни,
модерно, моја мама, момак, музеј,
на, начин предавања, начин живо-
та,намештај, наш,Наталија, наука,
несавремен,не заостаје,необичан,
несавремен, није, никакав, ништа,
нормалан, нова, новији, ново доба,
новопечен, обавештен, образован,
обучен,однос,ок,омладина,омотач,
опремљен,опуштен,отац,овдашњи,
овде,пародија,покрет,помодарство,

понекад,постмодеран,површан,пра-
ви,предмет,предодређен,присутан,
програм, прогрес, прошли, птица,
пуно књига, рачунар, референдум,
ревија, ризик, родитељ, родитељи,
роман, руралан, са кораком у свет,
садашњост, сајбер, сајт, сако, савр-
шенство, систем, скуп, сналажљив,
социјалистички, солитер, сребрно,
српски,српскијезик,став,степени-
ште, стил, суд, супер, свакодневни-
ца,свезна,свемир,свемирскиброд,
свевременски,свеж,школа,шпијун,
тенденције,тонепостоји,ток,тран-
спарентан,туђи,ускладусавреме-
ном, учтив, уф, уметнички, уназа-
ђен,упућен,усправан,увек, важан,
заоводоба,занимљивост,зао,заста-
рео,земља,звук1;
800(235,199,417)+227+112+166

сељак
њива99;село85;трактор37;радник
34;човек33;паор23;рад20;мотика,
земља19;весељак,земљорадник18;
ратар17;грађанин14;вредан13;по-
љопривреда11;поље10;крава,пољо-
привредник, прост, простак, земљо-
радња 8; сељанка 6; деда, мученик,
њиве, опанак, шешир, вредноћа 5;
лопата,необразован,опанци4;глуп,
имање,јело,љаксе,опанке,плуг,пше-
ница,сељачина,сено,сир,свиње,жи-
то3;ашов,бака,башта,човексасе-
ла,домаћин,фарма,глупак,комбајн,
коса, краве, марљивост, орати, при-
рода,рало,руке,сељан,срп,старац,
стока,труд,вила,вреданчовек,вред-
ност,зној2;4сата,аутентично,баба,
баштован, бекство од људи, блато,
БораАмановић,Бранко,брат,Цеца,
чар,част,чизме,далеко,дебео,До-
бановци,добар,добарчовек,добро-
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душност,доброта,довла,Дружетић,
фрула,геак,гоља,Горчило,грабуље,
град, градски, гуњ, хиподром,Ива-
њица,јадан,јадник,јак,јарма,Јавор-
ко,једноставан,Јелић,Каћ,каљаче,
капа,капи,киша,конзерватизам,ко-
смополитизам,ковач,кожух,кретен,
кућа, кукуруз, кум, ливада,Љевин,
љуљашка, малограђани, малограђа-
нин, маторац, месо, Милан, млад,
мојљубимац,мука,Муњас,мушка-
рац,мушкарцисви,надничар,напо-
ранрад,народњак,натурализам,не-
култура, непристојан, неупућеност,
неваспитање,њивар,онајкојиради
населу,орање,оре,ортак,овца,паће-
ник, паметан човек, патријархално,
патриотизам,Пинктелевизија,полу-
писмени,Пољак,пољана,пољскира-
дови,поштење,поврће,прави,при-
митивно, примитивност, привреда,
прљав, прљаво, прљавштина, про-
сјак, прости, провинција, пут, рад
нањиви,радиност,ракија,роб,род,
рудник,румен,руралан,сасела,са-
монаселу,сањиве,селџук,Сељачка
странка, сељак, сиромашан, смрди,
Србија,СрђанДимитрић,СрпскаЦр-
ња, стар, сточар, сточарство, стуб,
свиња, Шабан Шаулић, шкртица,
штала,шуна,тата,темељ,традицио-
нални,туга,умор,уморан,весео,ви-
ле,воденица,водоноша,Војводина,
здравље, земљиште, златан ланац,
живинаселу,животиње1;
800(164,442,44)+213+12+146

сестра
брат 188; љубав 75; род 28; меди-
цинска 16; пријатељ 12; блискост,
моја 11; другарица 10;моја сестра,
породица,рођена9;рођака8;часна,
Јелена 7; друг, медицина, рођак 6;

брига,лепо,мајка,мала,пажња,по-
моћ, радост, родбина, сеја, срећа4;
болница,најдража,немам,приврже-
ност, свађа, жеља, женско 3; Ана,
близина, даљина, досада, досадна,
драга, драга особа, друштво, душа,
и брат, ја, коса, крв, лепа,љубомо-
ра, Марина, Мила, мило, Мирјана,
млађа, најбоља другарица, најбољи
пријатељ,најмилије,Наташа,немам
је, нежност, носталгија, омиљена,
особа,присност,Сања,сека,сестра,
соба, сродство, супер, свето, Тања,
веза,загрљај,жена2;2,Александра,
архитектура,ауторитет,баба,баксуз,
батине,беба,белимантил,Београд,
блесава,блискаособа,Бојана,браћа,
брале, брата, brother, часна сестра,
часна сестра Гизела, част, ћерка,
да, дада, дарГоспода, давеж,Деса,
дете, девојка, дипломски, добитак,
добра, добра другарица, добрица,
добро, доброта, драго, драго биће,
Дуња,двесестре,Емилија,енергија,
фамилија,Француски,Горана,хелан-
ке, идол,искреност, исто, историја,
Италија,Ивана,излазак,Јасмина,Ја-
сна, једина, једна довољна, Јелина,
јој, Јована, Каћа, калуђерица, кике,
клупа,кола,компромис,крвносрод-
ство,кућа,лепадевојка,Лидија,лут-
ке,љубан,Људмила,љупкост,Маја,
Макица, манастир, Марија, Маша,
машна,мази,Милица,мир,младост,
млађи, мој живот, моја крв, моја
нај,мојаомиљена,моједвесестре,
Моника,може,Надицачоколадица,
најближа,најближаособа,најближи
род,најближирођак,најбољеужи-
воту,најбољидруг,најдражаособа,
најискренија особа, напор, нечија,
неконајближи,некоувекузтебе,не-
маштина,немати,неслагање,нешто
драго,нежна,ништа,очи,одстрица,
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од тетке, одбојка, Олга, омиљена
особа, омиљено, омиљено биће,
осмех, паче, парфем, племенитост,
по брату, подршка, појам, поклон,
полу, поверење, повезаност, право,
препотентност, пријатност, присно,
проблем, пубертет, Рајка, родитељ,
рођаци,рођенасестра,руке,Сашка,
се мора волети, сестре, сестрица,
сестрин, сигурност, син, слаткиш,
смех,сметња,смор,Соња,спорт,ста-
рија,страсе,сусед,светиња,школа,
швеца,техничар,Теодора,топлина,
топло, топлота, туча, утеха, важно,
Вера, виолина, вредно поштовања,
време,забава,задиркивање,заједни-
штво, заштита, заштитник, зграда,
зла,злоћа,женскипол,живот1;
800(235,199,417)+256+58+181

север
југ316;хладно73;хладноћа34;снег
25;исток20;запад17;лед,Војводи-
на 16; пол 15; страна света, ветар,
зима 13; Црвена Звезда 10; делије,
хладан, звезда 9; страна 8; горе 7;
Цигани, медвед, Норвешка 6; Се-
верни пол 5; далеко, компас, Руси-
ја, Сибир, Скандинавија, суботица,
Шведска4;и југ,пингвин3;Банат,
бело, девер, Ескими, Гренланд, ир-
вас,маховина,море,рат,серија,сив,
смер,стадион,свет2;ако,Америка,
Антарктик,белакоса,Босна,далек,
Деда Мраз, делија, део, депресија,
достојанственост, Дунав, Еским,
Европа, фјорд, ФК Црвена звезда,
гладан,гладно,горњаграница,хлад,
Холандија, игла, изнад, јаки, јелен,
јелка, јужни, ка, Канада, ласта, ле-
ден,ледено,љубав,Мађарска,Мара-
кана,мојдом,Москва,мраз,Н,Не-
мачка,нествар,-нипол,North,Нови

Сад,оставка,песма,планина,плаво,
поларни медвед, полић, прскалица,
развијени, ред, родбина, север, Се-
верњача,североисток,слобода,снег
илед,Сомбор,SouthPark,срце,сун-
це,супротноодјуга,супротност,шу-
ма,трибине,туђина,усмеравање,ве-
трењаче,зелено,земље,змај,звезда
северњача1;
800(221,406,56)+119+18+74

сида
болест 258; смрт 126; кондом 37;
страх 26;АИДС19; вирус 18; опа-
сност16;секс12;sex11;ХИВ,пре-
зерватив, зараза 9; ЈАЗАС8; дрога,
крв,ужас7;црнци,игла6;наркома-
нија 5; Африка, непажња, опасно,
зло4;куга,недајБоже,неизлечива,
неизлечиво,шприц,заштита3;1.де-
цембар,беда,болница,далеко,ХИВ
вирус,лек,људи,неизлечиваболест,
неизлечивост, неопрез, опрез, по-
моћ,пропадање,пропаст,страшно2;
Америка,Американци,авион,бакте-
рија,бедак,белакуга,белимантил,
бело,бол,болесно,болест21.века,
болестнеизлечива,болести,болест-
смрт,болештија,борба,брига,бубу-
љице,црно,цртеж,ћелав,далекоби-
ло,далекоодмене,Durex,душа,две
сиде,еидс,филм,гадно,гађење,геј,
глупост,хомо,хомосексуалац,хомо-
сексуалци, хомосексуализам, игле,
имунитет,имунодефицијенција,иш-
чекивање, изолација, изолованост,
ја, кашаљ, катастрофа, комшиница,
кондоми, коса, кост и кожа, крај,
кревет,куртон,лоше,magic,мајмун,
микроскоп,младежи,младост,моја
комшинка,молекулАИДС-а,мртво,
мучење, наркомани, нећу, неизбе-
жно, нема лек, немар, неопрезност,
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несрећа,нештонајгоре,одбаченост,
одвратно,одвратност,опакаболест,
опако,опаснеболести,опојност,ор-
ганизација,организације,пано,пат-
ња, Перса, Персида, пичка, плакат,
појам, поп Ћира, пошаст, проклет-
ство, против, распад, разредна, Са-
ња,саосећање,сида,сиво,спирала,
стална опасност, стварност, шиша-
ње, Танзанија, тест, тест на ХИВ,
трагедија,ту,туга,тужно,ТВ,уми-
рање,ужаснаболест,вируси,Владо,
воли, вреба, заразна болест, завера,
зид,жалост1;
800(235,199,417)+162+22+118

син
отац113;ћерка79;мајка52;дете49;
јединац47;наследник27;љубав26;
брат21;мамин16;срећа15;првенац
12;кћи,татин11;дечак,кћер,понос
10;мушко,тата9;мама,потомак6;
кћерка, породица, радост, војска 5;
беба,мајчин,мушкарац,нада,нечи-
ји4;јунак,мој,родитељи,снаја,вас-
питање, војник 3; благо, богатство,
брига, будућност, глуп, храброст,
јак, једини, крвно сродство, кућа,
лепота, лоза, љубимац, мали, ма-
за, очев, послушност, род, својина,
унук,веза,висина,жеља2;10,без-
образлук, битан, блиско, блискост,
блудни,блудник,бљак,Бог,божији,
божји,Бруте,Црногорац,чедо,чији,
ћале,да,дајБоже!,даље,дар,деца,
деда,деке,деснарука,детеродите-
ља,дика,династија,добар,добитак,
драг,драгоценост,душа,главакуће,
главапородице,херој,ибашћерка,
иотац,игра,имовина,ја,јачина,јед-
ном, јуначина, јуначки,ланац,лош,
мајчинодете,мајкин,малидечак,ма-
липлави,маминитатин,маминсин,

мангуп, матер, мезимац, Милош,
младић, мој брат, мртав, муке, му-
шкодете,мушкост,наркоман,народ,
народа,наслеђе,наставак,недајБо-
же,нечијемајке,нештоблиско,није
ћерка,његов,особа,отаџбина,патри-
јархалнодруштво,плавабоја,плод,
подмладак,пол,поштовање,потом-
ство, потреба, поверење, проблем,
проблеми,први,рат,размажен,сигур-
ност, сироче, слабост, смех, снага,
снајка, становање, старији, старији
брат,стуб,студент,свето,татинљу-
бимац,тежња,твој,твоједете,уобра-
женост,успех,утеха,увек,узданица,
ванбрачни,велики,вредност,здрав,
живот1;
800(173,484,136)+172+43+114

сина
волети91;имати66;родити44;ћер-
ку36;дете23;ћерка22;мајка19;је-
динца14;желим13;јединац,љубав,
немам11;волим10;добити,желети
9;брат,женити8;чувати,имам,оца,
отац, понос, срећа, убити 7; кћер,
војска6;дечак,кћери,видети5;љу-
бити,породица,радити,свога,воли,
жеља4;брата,има,ја,јединица,мај-
ци,мајчиног,наследник,учити,вас-
питати, женидба 3; чекати, чувам,
ћерке,дечко,два,гајити,имаћу,из-
губити, јединог, мали дечак, мама,
маминог, маза, мога, мушко дете,
немати, обожавати, оженити, про-
блеми,радост,размазити,размажен,
рођење,тући,увојску,учи,војника,
волимо,возити,жени2;2комада,би-
тибогат,блискост,Бог,бол,Божић,
божијег,божијега,будућност,чекам,
човек,чупавукосу,ћерки,ћудоби-
ти,ћуимати,ћумождаимати,ћуро-
дити, ћурку, да, деца, дечка, добар,
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добијамајка, добри, добро, досада,
друг, гледам, гледати, године, грди-
ти, хоћу да имам, храброст, хвали-
ти,ићерке,икћер,иљубавници,и
Светогадуха,илићерку,имастрина,
имасвако,имаш,иматинаследника,
име,истући,издвајање,изневерити,
јеродила,једини,јединога,кћи,ко?,
колевка,кошарка,купити,леп,љуби
мајка,љубим,љуља,мајциизнаруч-
ја, мајка љуби, мајка родила, мајка
тражи, мајку, малишан, миљеник,
мина, Митра, младо, младост, мог,
могволим,молити,мрзети,муке,му-
шкарац,мушко,муж,надживети,на-
хранити,наследство,нећерку,негр-
дити,неокрећисе,нежелети,нећу,
нема, нешто лепо, нежност, нисам
желела,нос,образовати,очекивати,
одгајити,одговорност,одузети,оста-
вити,патике,патријархалан,пазим,
пазити,пажња,пелене,песма,пода-
рити, подићи, подржати, помазити,
поноситисе,породичналоза,посе-
тити,послати, поштовати, потомак,
потреба, пожелети, пожртвованост,
право,првог,рађање,род,родитељ,
родитељство,рођака,самтукла,сар-
ма,секс
сестриног,снаха,српска,Светидух,
свој, шаљи, шетати, татин наслед-
ник, тетка, ти јебем, топлина, тра-
жити,тринајмање,трудница,убио,
учим,удати,унук,Урош,васпитање,
васпитавај,висина,воденог,војник,
волео,волетисина,вољени,врат,за-
блуда,загрлити,желимдаимам,же-
ним,живот1;
800(165,414,181)+235+45+160

сир
миш207;млеко72;качкаваљ37;бе-
ло35;Швајцарска24;крава22;Швај-

царски18;кајмак,рупа16;храна15;
бели,пица11;јело9;бео,жут8;сен-
двич,жуто7;домаћи,Француска,ру-
пе,смрад,трапист6;фета,млади,пи-
та,село5;слан,слано4;едамер,ми-
шеви,пизза,војнамузика3;бушан,
француски, гауда, хлеб, Холандија,
јогурт, кисело, коза, крављи, леп,
мачка, мир, намаз, омиљена храна,
овца,паприка,рупице,ружно,сала-
та,смрди,сурутка,швајцарскисир,
тврдо,укусно,задовољство,Зденка,
Златибор,жути 2; баба, бабин, бе-
ла,белимантил,белина,беокрем,
буђави, бушени, цртанифилм, чај,
ДДМлекопродукт,димљени,дору-
чак,фотографисање,глад,Гоца,го-
јазност,господин,холандски,ијаја,
иколико,истопљен,Италија,јаја,је
жут, јести, кафа, како коме, канта,
Катманду,кечап,кифла,кисели,ки-
селина,козји,краве,крем,кремсир,
лепи,лепо,мађарски,макароне,ма-
сан, масни колачи, масно, мастан,
мазиво,мед,мекоћа,мирис,мири-
ше, млечна маст, ммм, моцарела,
мрзим,мржња,најлепшејело,нера,
нештоукусно,неукусно,њам,њам
њамњам,обожавам,одкозе,одтета
Раде, одлично, одвратно, округао,
омиљенојело,овчији,овчји,папаја,
пармезан,пир,пљеваљски,похова-
ни сир, предјело, производ, разум,
рис, ручак, рупичаст, сирење, сив,
сјенички,сланина,словеначки,смр-
дљив,Срем, супа,шерпа,шимано,
шпагете,шума,шунка,Швајцарац,
тегљив,тетка,ТомиЏери,топити,
топлисендвич,торотан,тост,трвдо,
тврди, тврдо, укус, укусан, укусно
јело, Ужице, уживање, вечера, Ве-
сна, вино, вир, врста јела, здравље,
здраво1;
800(221,406,56)+177+35+118

сина сир
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сиромашан
богат 108; човек 68; јадан 52; беда
42; просјак 30; бедан 27; народ 17;
добар 13; гладан, немаштина, туга
11; новац 9; несрећан 8; без пара,
скроман, убог 7; глад, миш, сељак,
тужан6;безновца,Цигани,духом,
несрећа,поцепан5;бескућник,љу-
ди,немати,немоћан,Срби, студент
4; богати, хлеб, незадовољан, није
богат, паре, поштен,прљав,Србин,
срећан, страх, уличар 3; болестан,
Циганин,достаима,дух,душа,гра-
ђанин,ја,јадни,клошар,крпе,кући-
ца,кутија,немапара,несналажљив,
незапослен, помоћ, рите, сиромах,
срећа,свет,улица,живот2;Африка,
али богат, али срећан,АлијаСиро-
тановић,бедак,бедник,бедно,Бео-
грађанин поштен, бес, бескућници,
беспарица, беспарник, беспомоћан,
бетон, без егзистенције, без посла,
без среће, без средстава, безнађе,
беживотан,благословен,блиско,бо-
лест, бос, црквени миш, човек без
новца,човексиромах,човјек,дана-
шњи,дарежљив,дечак,дечко,дете,
девојчицаубелом,доручак,Досто-
јевски,дроњав,дроњци,другарица,
џеп,го,гостопримљив,говор,хлад-
но,храна,ибогат,итокоднасима,
исцепано,избеглице,јадниљуди,јад-
ници,јадник,југ,Југославија,капљи-
ца,коцкар,колиба,кошуља,крај,ку-
ћа,кварт,лењ,лик,лоше,луталица,
малакућа,мали,малоплаћен,мате-
ријално,ми,младић,моли,морално,
мртав, мржња, на мари, намучен у
овом материјалном свету, напаћен,
нашасвакодневица,недостатак,не-
ма се, немати новца, неминовност,
неподобан, непријатности, нерад,
несретан, неуспешан, невредан, не-

задовољива,незаштићен,нијеДуца,
нијемноговредан,нијеонкрив,ни-
јеуписаоархитектуру,очај,одрпан,
одрпан човек, околина, осакаћен,
оскудан, пацов, паор, плач, племе-
нит, поцепана одећа, поцепано, по-
деран,положај,поштење,потиштен,
преживљавање, прљаво, пролазно,
пропао, пропаст, просити, пургер,
пуст,путник,путовање,раскош,рас-
прострањен,реалност,речник,Ром,
садашњост,самоконемазнање,са-
жаљење,СЦГ,сићушан,сиромашан
ал’волимдаживим...,сирот,сироти-
ња, сиротиште, сивило, скитница,
скитнице,скромност,слаб,слој,слу-
га,смрт,сналажљив,Србија,станов-
ништво,стање,старац,страћара,сва-
кодневно, свакодневност, свежањ,
сви, свој, терет, тешко, тешкоће, то
јесадмода,учесталостданас,уоби-
чајено,уранијум,ускраћеност,увек
био,вода,задовољан,закрпа,здрав,
злато,жалосно,жалост,жалостан1;
800(173,484,136)+235+51+171

ситан
мали 209; крупан 110; новац 102;
мрав37; човек22;мршав16;мају-
шан,зрно13;миш12;мален11;пе-
сак8;слаб7;мрвица,вез6;динами-
тан,камен,небитан,низак5;битан,
мрва4;дечак,грашак,искомплекси-
ран, мак, отров, патуљак, шећер 3;
беба,брз,динамичан,душа,хрчак,ја-
дан,кликер,кукуруз,лопов,мишић,
невидљив,пара,семе,сићушан,снег
2;АцаЛукас,алибитан,атомски,бе-
дан, безначајан, безвредан, бибер,
Богавац, богиња, бојажљив човек,
бол,бува,црв,црвић,Чех,чинија,чо-
вечуљак,дебео,дете,динар,допри-
нос, фигура, гумица, хладно, хлеб,

сиромашан ситан
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изглед, ја, јак, једва видљив, јунак,
кепец, књига, колач, комад хлеба,
КрцкоОрашчић,крхак,кршан,куца,
кусур,квар,ланчић,Лена,малалоп-
та,малецки,малецни,малени,мале-
но,малидечак,малипрст,мало,ма-
лодушан,метарижилет,мицак,ми-
кропроцесор, мили, мио глас, моћ,
моли, мрави, мртав, мрвичаст, му-
чен,мува,нада,незнам,недоношче,
нејак,некад,непримећен,неприме-
тан,неухрањен,неважан,нежан,ни-
какав,нога,новчић,ок,око,омален,
опасан,орах,организам,пахуљица,
Палчица,Палчић,паре,пасуљ,паук,
пиколо, пиле, пиринач, плод, пред-
мет,превод,прст,раст,растом,Ром,
ружан,сам ја,сића,ситнице,ситно
грађен,ситност,скученост,слабост,
старица,супер,сув,свиња,шакаја-
да,танан,трн,трупац,тужан,улов,
велик,везак,висок,врабац,залогај,
заостао,земљорадник,злобан,зрно
грашка,жгољав,жилавост1;
800(223,540,90)+169+22+127

ситни
новац269;сати53;мали44;колачи
33;људи32;крупни27;новци25;ло-
пови21;динари,новчићи,проблеми
12;лопов8;детаљи,мрави6;миш,
зрно5;динар,малени,послови,пре-
варанти4;кораци,небитни,новчић,
песак3;алидинамитни,човек,дело-
ви,дугови,џепарош,издаци,комади,
криминал,криминалац,криминалци,
крупан,лаж,мало,мрав,мрвице,па-
ор,паре,проблем,прохтеви,рачуни,
разлози,риба,трговци,велики,зуби
2;апоени,бакалук,бакшиш,бакши-
ши,без,циркони,деца,део,дилери,
динарчићи,добици,догађај,догађа-
ји,долари,досада,драгуљ,душе,џе-

парац,глупи,гребатори,греси,хеми-
ја,хлеб,интерес,изглед,јади,јадни,
камен,каменчићи,камење,капитал,
киша, клинци, колачић, колачићи,
комадићи, конци, краставац, кусур,
кварови,лажи,лажни,лук,мачићи,
мајушни, мак, малецки, мален, ма-
лиделићи,малиљуди,материјални
трошкови, метал, метални новац,
металниновчићи,мишеви,мизерно,
мушкарци, небитан, недостаци, не-
сташлуци, неважни, очи, окршаји,
особина,остаци,остацичаса,оста-
так, отпаци, отпору, пара, парадајз,
парчићи, патуљак, Пазар, пажња,
перле,пилићи,плаћати,поклон,по-
клони, порази су, порнићари, прах,
предмет, преступи, преступници,
преварант, проблемчићи, пројекти,
прорези, прошен, прсти на ногама,
рачун,решетка,сам,сарма,секунда,
сир, ситнеж, ситнице, ситничавост,
ситнину,снови,страви,суплодови,
су зраци, шећер, шљунак, трачеви,
трава,трговац,трошкови,уделови-
ма, удуши, ваштест, веомабитни,
вез,земља,златници,злочин,знаци,
животиње1;
800(165,414,181)+171+30+122

сив
облак70;црн,дан,миш49;тмуран
44;небо37;град35;бео31;суморан
26;Београд,тмурно20;боја19;ту-
жан,жут15;таман13;киша11;ма-
гла10;дим9;бетон,џемпер,голуб,
суморно 7; дом, јесен, плав, зид 6;
хладан, туга, зграда 5; капут, Лон-
дон, мрачан, пепео, зец 4; коњ, ру-
жан, слон, снег,шешир, вук,живот
3;бели,болест,економија,гадан,из-
међу,кишобран,мачак,мрачно,му-
тан, намргођен, облаци, облачност,

ситан сив
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пепељаст,прљав,сир,смог,сребро,
суморност,суров,тама,тмурандан,
туморан, тужно, ваздух, време,жу-
ти2; ауто,безвезе,блед,Бор,бра-
он,ЦК,црни,црно-бело,да,далек,
дијамант, димњак, длакав,форд ка,
галеб,гангрена,гробље,грозан,гро-
зоте,хладно,хладноћа,јакна,југ,ка-
фић, каооблак, кишнидан, кратак,
крив, лош, лоше, љубав, љубичаст,
љут,мачка,мантил,маска,меланхо-
лија,мерцедес,мирис,Младен,Мла-
деновац, мозак, мрак, мрк, мучан,
намазан,натмурен,неописан,нерас-
положен, нерасположење, невреме,
никакав, ништаван, новембарско
јутро, новине, облачан, оџак, огор-
ченост, оловка, орао, пацов, панта-
лоне, песак, платно, полуцрно, пре
кише,простор,пут, реке, роз, розе,
ручак, сан, синка, сив, сивац, сиви,
сивидом,сивљи,сиво,сивосуморно
небо, сивоња, смаран, смеђ, смеђе,
смисао,смор,смрдљив,смркнут,со-
ва,Станивук,страшан,сумрак,сув,
свет, тачан, тамно, танак, уморан,
ужас,вепар,ветар,зацементиран,зе-
лен,зима1;
800(221,406,56)+172+13+105

скупштина
општина123;политика45;зграда25;
парламент,свађа23;Шешељ22;цир-
кус20;влада18;посланик,заседање
16;народна12;Београд,посланици
11;досада,град,града,седница10;
расправа9;народ,политичари,пред-
седник,Србија8;општине,власт7;
лудница6;коњи,људи5;Чеда,хаос,
лудаци,НаташаМићић,Србије,уста-
нова,Устав4;будале,досадно,Ђин-
ђић,фарса,галама,коњ,микрофон,
позориште,пожар, скуп, смех, сме-
шно,столица,свађе,ТВ,веће,закон

3;5.октобар,бело,ЧедаЈовановић,
гласање, гори, говор, губљење вре-
мена,комедија,маса,наша,неслога,
одлука,општинеЗрењанин,савезна,
скупбудала,смор,свињац,туча,уби-
ство,венчање,време,застава,затвор
2;05.09.,09.10.,2канал,2РТС,Бео-
града,бесмисао,безкоментара,без
страха,блокирана,борба,браон,бру-
ка, будала, бука, центар БГ, центар
града,Чанак,чашаводе,далеко,де-
бате,депутати,детињство,диплома,
дом, домови, дорада, досађивање,
ДраганМаршићанин,дрво,држава,
дворац, експонирање, фотеље, глу-
пост,говорница,Грандпарада,Grand
Show, грбови, група људи, гужва,
халапљив, хаварија, идиоти, избор,
избори,изборници,извршниорган,
карта,катастрофа,клупе,која,коко-
шке,концерти,кошаркаши,круг,ку-
ћа,кућаужаса,кворум,лаж,лењост,
лепоздање,лудара,мајмуни,Маки-
јавели, мапет шоу, Маршићанин,
мењајпрограм,место,Мићићка,Ми-
лошевић,министри,моћ,мост,мра-
вињак,народа,Наташа,неслушати,
нема,неповерење,нерадници,неса-
гласност, несигурност, незанимљи-
вост, одлучивање, одлуке, округли
сто, октобар, опште, орган власти,
осветљење,озбиљност,парк,пауза,
плато,полиција,политичка,позори-
шнапредстава,председавање,прего-
вор,пренос,препуцавање,преседни-
ци,преживање,прича,приходи,про-
мене,простаклук,пунољудикојисе
свађају, расправљање, републичка
скупштина,револуција,Рим,РТС2,
састанци,савет,савез,седишта,сед-
нице,сенат,сендвич,сиво,скупла-
жова,скупљуди,скупћина,смарачи,
смарање,смехотека,смехотрес,сме-
јање,спалити,стална,сталнапојава,

сив скупштина



436

станара, станари, столице, странка,
страшно,стуб,суд,сукоб,сукоби,су-
срет,Шами,Шеки, шешир, школа,
таласита,тело,ТијанаДапчевић,ТВ
пренос,удри,умор,уштогљеност,В.
Шешељ,варвари,ватра,већина,ви-
кање,вода,ВојиславШешељ,Војво-
дине,зајебанција,заједница,закони,
залудниљуди, заседати, завера, зоо
врт,ЗР,Зрењанин1;
800(221,406,56)+244+29+170

сладолед
лето141;хладно73;слатко61;чоко-
лада44;кугла30;корнет,лед28;ва-
нила 24; хладан 22; посластица 19;
уживање16;јагода15;задовољство
11;слаткиш,укусно10;кугле9;осве-
жење, сладак 8; лизање 7; лешник,
сласт6;Делта,дете,детињство,гр-
ло, шећер, укус 5; калорије, лепо,
ужитак 4; Италија, капри, колач,
крем,ледено,руменко,воће3;дебе-
ла, Фриком, фрижидер, хладноћа,
јести,лизати,малина,мега,нутела,
њамњам,обожавам,одчоколаде,од
јагоде,освежавање,посластичарни-
ца,слаткиши,штапић2;бели,бело,
Bigmix,блаженство,болест,чајхла-
дан, чоколада и ванила, чоколада-
јагода, чоколадни, чокомоко, деда,
Делта сладолед, дивно, дивота, до-
барукус,дршка,Египат,фини,Фи-
ренца,фишек,гледам,Гоца,гојење,
густирање, хармонија укуса, хлад,
хладна,храна,ицецреам,италијан-
ски,јагоде,јело,језик,капати,кара-
мел,карамела,кикирики,КнезМи-
хајлова, кокос, колачи, конкуренци-
ја, кремисимо, кухиња, леден, леп,
лепота,лист,лиз,лото,McDonald’s,
млечни,млеко,мљац,ММодкикири-
кија,ммм,мммммм,ммм-њам,мња

мњам, море, најлепша посластица,
нетраједуго,недозвољено,Нестле,
нешто лепо, нешто слатко,њам, од
лимуна,одличанукус,одлично,оми-
љенојело,освежавајући,попуст,по-
пуст50посто,прехлада,прелив,Пр-
љавоказалиште,производ,расхлађе-
ње,расхлађивање,распродаја,розе,
сладолед, слатко хладно, слатко
лето,слаткопослужење,спас,стра-
чатем, супер, свеж, свежина, sweet,
шетња,шлаг,шума,тата, тирамису,
топган,топи,топлолето,топљење,
тровање,укорнету,угођај,укућани,
ууууу,волим,волимга, вруће, вру-
ћина,замрзивач,зима,зимски,зуби,
жеђ1;
800(223,540,90)+168+13+114

слобода
птица76;мир38;живот37;срећа32;
независност28;небо25;затвор23;
голуб19;лет15;радост13;ропство
12; лепота, рат, ширина 11; народ,
природа, пространство 8; говора,
љубав,мишљења,ваздух7;циљ,ле-
тети,простор, све6;плаво, застава
5; говор,истина,летење,путовање,
смрт4;демократија,дух,идеал,љу-
ди,мишљење,море,народа,народу,
непостоји,право,сан,слободан,те-
жња,уметност,уживање,жеља,жи-
вети,живљења3;бесконачност,без
граница,Чачак,да,дивно,кавез,кип
слободе, милина, могућност, музи-
ка,недостижна,неограниченост,от-
пор,отвореност,правда,роб,робија,
слободан човек, спас, свет, трчати,
вечност,Вијетнам,Војводина,воља,
вредност,засве,желети2;18год.,5.
октобар,анархија,апсолут,бајка,бе-
лабоја,беликоњ,бело,бескрај,бес-
крајност,безпритиска,безгранична,

скупштина слобода
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биће,битно,благостање,богатство,
бољиживотниуслови,борба,будућ-
ност, царство, ценити, црнци, цвет,
част, човекова, добар осећај, добра
ствар, добро, доћи из војске, допу-
штање, драгоценост, дружење, др-
жава, духа, душе, Европа, freedom,
године, граница, гусле, химна, и
избор,илузија,изазов,избора,јену-
жна,јеуглави,једино,једнакост,Ју-
гославија, кап, кип, кип победника
уБгд.,киша,која,крила,кућа,лан-
ци,лаж,лепживот,лепршати,либе-
рално, liberte, лист, логор, људима,
мараме,медији,Мићаловић,мисао,
мисаонаименица,мисли,монаштво,
мореиплажа,мост,н,најважнијаје,
највећа,напоље,нашаземља,непо-
стоје,недостижно,негдепреко,неки
другисвет,немацену,немаграница,
немаје,неопходна,непостојање,не-
спутан,неспутаност,нештонедости-
жно, није ропство, никад, нужност,
Његош,одговорност,одлика,окови,
олакшање, орао, осамосталити се,
осећање, ослобођење, отаџбина,
парк, патриотизам, песма, песница,
плаво небо, плажа, победа, покрет
Отпор, политика, поље, потпуна,
потреба, права, православље, пра-
знина,прецењено,примат,пролеће,
пролећниветар,просветљење,прст,
птицанаграни,птицаулету,пушта-
ње, пут, путовати, равноправност,
размишљање,релативност,решетке,
робови, робови цивилизације, ру-
ке, самосталност, Слоба, Слобо-да,
Слободан Милошевић, снага, соко,
спавање, спокој, спокојност, споме-
ник, Срби, Србија, Србији, супер,
супер ствар, суштина, свечаност,
свемогућност, свој, својственост,
широка, тела, то, ума, успех, увек,
уздах,Ужице,васиона,вечита,вечита

борба,ведронебо,вера,везаност,во-
да,волети,воље,winston,заједница,
запад, заробљен, заробљеништво,
заробљеност, затварање, зависност,
земља,знакпитања,звезда1;
800(173,484,136)+264+47+186

слога
мир104;јединство,породица42;не-
слога37;братство30;љубав24;за-
једница22;Срби20;свађа18;браћа,
Србија 14; народ 13; пријатељство
12;фабрика10;друштво,дружење,
кућа,спас,срећа8;другарство,Кра-
љево,заједништво7;хармонија,ку-
ћугради,Србин6;брак,мидери,за-
једно5;пријатељ,пријатељи,слога,
Србина спашава, српство,СССС4;
дружина, конфекција, кошаркашки
клуб, немогуће, продавница, рад,
раздор,реч,ретко,слагатисе,успех,
задовољство3;брат,чарапе,добро,
друг, држава, фудбал, фудбалски
клуб,комунизам,народа,патриоти-
зам, победа, разумевање, реткост,
руке, само слога Србина спасава,
сигурност, склад, слагање, спасава,
тешко,тим,укући,ударник,завада,
живот 2; „кк“, ’ајд мало мога, бај-
ка, бајке, бес, бившаСРЈ, благодет,
блаженостање,братисестра,брат-
ска, братство и јединство, братство
јединство,брига,будућност,целина,
Чачак,дар,деца,Деспотовац,домо-
га,доброта,договор,дом,доњивеш,
досада, другови, фабрика чарапа,
фирма,ФКСлога,гаће,глупост,глу-
пости,голуб,гради,грб,хаос,хлеб,
хуманост, идила, истомишљеници,
излаз,јачина,једнакост,катастрофа,
Книћанин,коднасреткост,коло,ко-
муна, конфецтион, корито, кратко-
трајно,лепота,људи,људска,мама,

слобода слога
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маркетинг,међудруговима,међуСр-
бима, милина, мир у држави, моћ,
морал,намештај,напредак,насмо-
жеспасити,насиље,не,непостоји,
неунас,недостижно,неизводљиво,
нема,немаје,немир,немири,непо-
стојање,непознато,нерад,несрбин,
никако Срби, новина, Олимпијске
игре, опстанак, оптимизам, ортаци,
памет,патетика,песма,појам,поми-
рење,помоћ,поштовање,поверење,
предузеће, предузеће „Слога“, про-
сперитет, прошла времена, радња,
рај, распад, расуло, рат, равноправ-
ност,раздаљина,раздвојеност,разго-
вор,разред,разумност,родитељи,ру-
ка,само,самопослуга,секира,село,
село новац, сендвич, сестра, скуп,
слобода, Слободан Милошевић,
слог, слој, сложна браћа, сложност,
смех,смиреност,снага,снопље,со-
цијализам,спашава,Србијуспасава,
Србинаспасава,сродство,срп,ста-
билност, сталоженост, сви, шешир,
школа,штапова,тамонегде,тежња,
тежња ка остварању, тишина, толе-
ранција,трикотажа,удружење,успе-
шно,успешност,увек,увексложни,
узалудна нада, уживање, весеље,
веш,веза,власт,вредност,вртић,за-
друга,закон,завера,зависиодситуа-
ције,злоба,звезда1;
800(221,406,56)+236+29+165

смешно
виц119;тужно42;кловн32;осмех
22; шала 21; смех 20; забавно 16;
уста,зуби15;глупо13;циркус,весе-
ло11;лепо,срећа10;филм,хумор,
комедија,страшно9;радост8;црта-
нифилм,духовито,усне,забава,за-
нимљиво7;друштво,хаха,вицеви,
жалосно 6; дете, ја, јако, комично,

радосно 5; блесаво, брашно, јадно,
лице, лудо,много, није, пријатељи,
смајли, сузе 4; друг, кез, живот 3;
цртаћ,цртани,дружење, funny, гла-
сно, гримаса, ха, хомер, иронично,
изглед, клован, куче,људи,Мистер
Бин,МујаиХасо,пајац,слатко,све,
шаљиво,увек,видео,жаба,жуто2;
актуелно,ауто,аутобус,бајно,бесми-
слено,бицикл,биће,блам,боца,бо-
лесно,Божа,брука,Цера,цикус,Чар-
лиЧаплин, час, часови,Чкаља, чо-
век,чудно,чудо,ћурка,деца,дечко,
догађај, Драган, драго, другарице,
дрво,ЏимКери,Ђока,Ђоле,фани,
фора,ФСЈ,глупост,Гога,голицање,
голубДинко,Grandshow,грохот,гро-
тескно,грубо,група,хахаха,химна
СРЈ, хистерично, Хомер Симпсон,
хуморично, игра, име, интересант-
но, интригантно, иронија, искрено,
исполиранизуби,јебига,Јеца,јесте,
Југославија,кацига,кидање,кикота-
ње, кликер, колегиница, коњ, крај,
Лане Гутовић, лавабо, леп догађај,
лепота,личност,лик,ликовно,лоп-
та,лудак,љубав,мајица,мајмун,ма-
ла, мало, Михић, Милхаус, Милић
Вукашиновић,Мира,МrBean,најбо-
ље,насмејанолице,нештозанимљи-
во,Никола,ништа,нокти,нос,очи,
опасно,опуштено,орасположитисе,
особа,ОстинПауерс,озбиљно,пад,
парадајз, пародија, политичари, по-
литика,позориште,прасе,пријатно,
профа,професор,прст,пси,Рада,Ра-
дован,реч,розе,ручно,рука,ружно,
Сања, Сашо, сатира, сељак, сисе,
сјајно, скупштина, слика, сложено,
смешко, смешно, смиле, смилеy,
снажно,снег,SouthPark,Србија,сре-
ћан, срећно, стање, стомак,Страле,
стварно,сулудо,шаламала,шаша-
во, шишарка, школа, шта?, трава,

слога смешно
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трбух, трик, тужан, упознавање,
уши,вече,ведро,великарадост,ве-
сеље, вицкасто, врата, време, ври-
сак, задовољство, здравље, здраво,
злобно,зуба1;
800(235,199,417)+237+53+169

смрт
живот67;крај63;црно54;страх44;
туга36;гроб31;болест22;ковчег19;
бол18;гробље,сахрана15;рај11;ко-
са,костур,плач8;мрак,ужас,жалост
7;крајживота,одлазак,сандук,тама
6;бело,фашизам,казна,мир,несре-
ћа5;косач,небо,неизбежно,празни-
на, спас, старост 4; деда,фашизму,
губитак,језа,крст,неминовност,ту-
жно,убиство,земља3;црнабоја,цр-
нина,другисвет,хладноћа,Косово,
круг, леш, неизбежност, нестанак,
нирвана,ништавило,ноћ,ослобође-
ње,патња,пиштољ,прекидживота,
природа, пролазност, рођење, сиво,
старалица,сузе,тамница,умирање,
вечност2;?,2000,2002,анђео,бака,
бела,бесконачност,бесмисао,беспо-
моћ,бездан,безнађе,безосећајност,
близу,Бог,болесник,браон,брза,бу-
нар,циљ,црна,црнакапуљача,црв,
цвеће, човек, далеко, далеко било,
дан,dead,death,део,долази,дубока
старост,душа,двобој,ЂаниБуткан,
егзитус,фанизам,физика,фуј,гаше-
ње,глад,груб,губитакблискеособе,
ХиланДог, хладно, хладно и црно,
храброст,идеал,изазов,избављење,
изненада,извесност,јад,јакоблизу,
јединочега сеплашим, језеро, јин-
јанг,кад,камен,кашика,крајсвега,
краткоћа,крв,курбла,лака,леп,леп
леш,лет,лобања,љубав,мачка,ма-
ма, Маратонци трче почасни круг,
метафизика,морадоћи,морасе,мо-

рати,мртвачкаглава,мртвачкепеге,
нада,нагла,напаст,напуштање,на-
силна,не,непостоји,неразмишља-
ти,недокучиво,нејасно,немајукрај,
немоћ, непостојаност, непостојање,
непознато,нестаје,нестати,несвест,
незадовољство, незвана, никад ви-
ше,никако,ништапосебно,нормал-
на,нормално,новипочетак,одлазак
урај,олакшање,опасност,отац,па,
пакао, патологија, питање, после,
повратакБогу, пре, прекид, прелаз,
престанак,приближавасе,природан
ток, природна појава, присуство,
RIP, рађање, растанак, рат, развод,
рупа, Русија, сабласни косач, сида,
сигурно,сивило,скелет,скрас,сле-
пило, слобода,СмаилАгеЧенгића,
смиреност, смоки, смрт, спасење,
спокој, споменик, срце, срџба, ста-
рацсакосом,страдање,страхиод-
мор, страхота, страшно, стварност,
судбина,шта јету је,табу,танатос,
тешко, тишина, трагедија, трагич-
ност,трсм,ту,тужнажена,угаснуће,
ујна,умрети,увекстигне,увелабиљ-
ка, васкрсење, вечна, већ, вест, ве-
штица, видео игрица, вирус, вреба,
врт,зараза,ЗоранЂинђић1;
800(235,199,417)+247+30+180

снаха
жена63;свекрва49;зет38;брат34;
снаја21;син20;свађа19;млада16;
свадба15;род13;девојка,рођака11;
породица,родбина9;братоважена,
удаја 8; маћеха, снајка 7; рођак 6;
ћерка,досада,кућа,село,ујна5;де-
ца,јадница,младост,стрина4;брак,
братовљеважена,добра,другарица,
ја,немам,помоћ,сека,срећа,свекар,
ташта, ујак, венчаница, вештица,
вредна,жртва3;бело,будућност,до-
маћица,дошљак,друг,епскапесма,

смешно снаха
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фамилија,глупост,Ивана,кћер,ком-
промис,лепа,мирна,младажена,не-
слагање,ништа,оговарање,патријар-
хат,пријатељ,пријатељство,сестра,
смор, снаша, странац, сукња, таст,
венчање,завист,злобница,женидба
2;...,ајој,Анђелија,ауспух,баба,бај-
ка,батине,бекство,безвезе,бићуи
ја,блага,блиско,браћа,Брана,бра-
товежене,бринета,цупи,чисто,ћу
неком бити, ћутња, daughter-in-law,
деланашихвеликана,деопородице,
дете,девер,дежурникривац,добар
ручак, добро, доброћудна, догађај,
доказивање, досадно, драга, драга
мајка, џангризава, џангризавост,
фуј, грех, грозна, Хасанагиница,
хмм,исин,Ива,Јаца,јаднаона,ја-
ој,јетрва,карте,касније,кћерка,ке-
цеља, кокошка, колено, Крагујевац,
кућна хаљина, кување, лења, лепа
девојка,лепота,лепотица,лице,љу-
бав, мајка, мама, Маријана, мираз,
младаособа,младо,моја,мојамама,
мост,можда,мргуд,мршава,мржња,
мученица, мученик, мучење, муж,
надрљаће, најзад, народна песма,
народност, Наташа, не разумем, не
знам?,нечистакрв,нећубити,Неда,
недаћа, неизвесност, некад ја, нема
је, непознато, неправилна, неслога,
невеста,невин,нисам,новајлија,но-
вичлан,одбојност,она,опа,опасна
жена, особа, оштроконђа,пасторче,
перверзија,појманемам,покорност,
послушност, поштовање, потчиње-
ност, прељуба, претварање, прича,
принова,приповетка,проблем,про-
блеми, променљива, противљење,
рад,развод,ред,роб,ручак,самона-
зив,Сандра,сељанка,синоваснаха,
синоважена, синовљеважена, сјај-
но, скорород,Слађа, слатко, слуга,
смешно,снаха,снашка,Сојка,сплет,

сплетке,стидљива,стидљивост,стра-
нотело,стриц,сујета,свастика,шеф,
шерпа,Тамара,терет,тетка,тортеи
колачи,трач,традиција,туга,укући,
учитељица, удати се, унуци, упор-
ност,ужас,вео,верност,весеље,ви-
ди 52, Владимир, волим, вредноћа,
време,врстарођака,заједљивост,за-
морче, зановетало, заова, зла жена,
зло,злоћа,змија,женасина,женско,
живот1;
800(223,540,90)+260+101+186

споља
изнутра131;унутра128;ван49;из-
глед 43; изван 30; напољу, природа
25; вани 24; напоље 22; двориште
21;улица15;кућа11;хладно10;ино-
странство8;дрво,свет7;зид6;ко-
жа,около,прозор,сунце,ваздух,вре-
ме, зграда 5;фасада, киша, лепота,
унутар4;башта,екстеријер,гладац,
извана,лаж,лепо,околина,парк,по-
вршност,простор,слобода3;атмос-
фера,гледано,град,хладноћа,куће,
леп,леповреме,наулици,површно,
празно,рана,ружан,трава,углађен,
улаз,ванкуће2;аут,аутобус,бек,ци-
гла,четник,чиода,део,другачијеиз-
гледа, држава,физички изглед, где,
глупост,гума,иунутра,игра,играли-
ште,играње,инострани,интернаци-
онално,изаћи,изванкуће,изванне-
чега,извештачен,јадац,јелеповре-
ме,контура,кора,коза,крема,купус,
лепизглед,лето,лице,лик,ливада,
лопта, малтер, маска, маст, напред,
назад,негде,непотпуност,непозна-
то, невреме, ново, облик, одбрана,
офарбан, ограда, око, омотач, орга-
низам, отворен простор, отворено,
планина, плава, погана, поглед, по-
ља,поље,површина,прекогранице,

снаха споља
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пролеће,пространство,радозналост,
рано, рђав, санкције, састављати,
споља,спољашњост,спољнаупотре-
ба, спреда, средина, страно, сунчан
дан,сутра,светло,ширина,топлина,
трговина,вештачко,видљиво,врата,
врућ,земља,звуци,журка1;
800(173,484,136)+144+33+89

споменик
култура 59; камен 51; историја 46;
гробље34;смрт29;гроб24;успоме-
на 23; јунак 22; сећање 18;мермер
17;биста,културе16;кип,Незнаном
јунаку12;херој,Победник11;Кале-
мегдан 9; обележје, парк 8; плоча,
туга, Вук 7; Авала, надгробни, па-
лим борцима, статуа, трг 6; јунаку,
прошлост,рат,уметност,вечност5;
Незнанијунак,Пушкин,старо,зна-
менитост4;јунака,Крагујевац,крст,
мртво, поштовање, симбол, сиво,
скулптура,слава,традиција,ВукКа-
раџић,Вуков3;2.светскират,борац,
борци, бронза, човек, екскурзија,
епитаф,хладно,хладноћа, Ј.Ј.Змај,
камени,коњ,културни,метал,мону-
мент, музеј, народни херој, некоме,
ослободиоци,памћење,сахрана,сло-
бода,слободе,стари,тишина,Тито,
уништен, утврђење, величанствен,
заслуга,знамење,жртва2;белег,бел-
та,богатство,борба,борцима,Брус
Ли,царство,црква,црно,цвеће,чове-
ку,чврстина,древно,другуТиту,Ђу-
ре Јакшића, фашизам, гипс, голуб,
град, грађевина, гробни, губитак,
хероју,хладан,храброст,храна,јачи-
на,јунаци,јунацима,јунаштво,каме-
нистуб,кнез,кнезуМихаилу,комад
камена, комунисти, комунизам, ку-
ћа, културно обележје, леп, лепота,
леш,маузолеј,мени,Милетићнатр-
гу,Милетићев,мисао,мислилац,мо-

нументалан,монументалност,моњу-
мент,МошаПијаде,мрамор,мртав,
мртавчовек,мртваприрода,мртвак,
мртви, на Авали, нада, надгробна
плоча, надгробни споменик, народ,
народни, народном хероју, народу,
наслеђе,научник,некомписцу,непо-
кретност, Незнаног јунака, Никола
Тесла, НОБ, Његош, обелиск, ода,
одолевати времену, опште добро,
ослободилац,палиборци,паломју-
наку, паук,Петар I, пето три,Пин-
кијев,победа,почаст,помен,понос,
попрсје,постојано,посвета,позната
личност, познатој личности, птица,
пут, путовање, ратови, револуција,
руши,ружан,сивикамен,слика,сло-
боди,слово,смртнација,стаменост,
стар, старина, старост, стена, стуб,
ствар,светиња,школа,тежак,Тита,
трајност,уцентру,укоченост,умро,
устанак, узалуд, В. Караџић, вајар,
варвари, варварин, Васи Чарапићу,
важан, вечито, вечности, величина,
великан, велики, велико, висина,
високо,вредност,време,ВукС.Ка-
раџић,Вуку,ВукуКараџићу,захвал-
ност, заслужен, здање, земља, згра-
да,Златибор,знак,звезда,жртвама,
жртвамафашизма,жртве1;
800(173,484,136)+232+30+152

споредна
улица277;врата157;ствар66;улога
52;страна40;небитна18;главна13;
личност10;неважна7;друга,лини-
ја, реч, станица 5; улаз 4; небитно,
соба, ствари, веза, врста 3;фудбал,
главни, излаз, ја, капија, неважно,
особа,прича,просторија,слика,те-
ма, трака, учионица 2; активност,
безначајан,безначајна,битна,брата,
будућност, буђења, девојка, досада,
дрво, фаза, Годоа, интелигенција,

споља споредна
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истина, крива, кућа, лажна, мала,
мања,мањеважна,маргинална,ми-
сао,неглавна,небитност,неинтере-
сантно, непримећена, неважност,
обавезна, обилазна, отац, питања,
помоћна,пореддруге,посебно,позо-
риште,пречица,пруга,прва,радња,
ред, редовна, рупа, сарадња, сарма,
Србија,средства,стаза,страх,стра-
насвета,стране,страно,супарници,
свеза,тајна,телевизор,траса,улице,
уличица,улогаушпици,важна,вест,
врат,забачена,задња,залутати,зани-
мљива,зека,зграда,зид,железница,
жеље1;
800(165,414,181)+103+24+71

споредно
неважно 151; небитно 145; главно
49; улица 23; са стране 19; питање
18;поред16;важно13;битно,мање
важно12;улаз11;фудбал,пут,сред-
ство 8; непотребно, улога 6; лево,
ствар,успутно5;друго,нијеважно,
новац, стање 4; хоби, мање битно,
примарно, скретање, упоредно, ус-
пут,занимање3;безначајно,инфор-
мација, излаз, место, не, небитан,
непосредно,ништа,секундарно,сит-
ница,суштина,узгред,ван,знање2;
битније,брига,центар,деловање,де-
сно,досада,доведеноупитање,дру-
гачије,другосекундарно,двориште,
фактор,глупо,глупост,гума,хтети,
и,иупоредно,индиректно,ино,иза,
изглед, између, изнад, изостављено,
ја, јавно, јело, карлинт, корачање,
корњача,Косово,крајње,куда,латин-
ски,леви,линија,мало,мање,мање
вредно, маргинално, мимо, мишље-
ње,мртво,недовољнобитно,немо-
ра да буде, не памтим, неактуелно,
небитност, нешто небитно, нешто

неважно,нештотреће,неуспех,не-
занимљиво, незнатно, није битно,
нијеглавно,осим,остало,оставље-
но,паралелно,паре,пасивно,поли-
тика,поредглавно,посао,посредно,
посредство,правилно,правило,при-
ча, пристаниште, проблем, пролаз,
путић, рака, редно, рекреација, ру-
па, самостално, сигурно, ситнице,
слабост,случајно,сметало,сметња,
спонтано,степенице,страно,студи-
рати,ствари,стварно,супротно,су-
више,сувишно,све,својство,шина,
шишање,школа,штета, тако, тамо,
тренинг,тривијално,тунел,тв,укљу-
чено, уметништво, уредно, увек,
увекбитно,уз,узпут,ванредно,ва-
жнијеодглавног,важност,врата,за-
бава,задње,заостало,запажање,за-
постављено,затим,земља,значајно,
значење,звање,жута1;
800(223,540,90)+172+87+128

Срби
народ 164; ми 47;људи 34; Србија
32; небески народ 15; инат, нација
13;понос12;Хрвати11;браћа,Цр-
ногорци 7; мој народ, најбољи, ра-
кија6;ја,љубав,небо,свађа,тврдо-
главост5;Балканци,Југославија,ле-
њост,најјачи,неслога,православље,
рат,Словени4;будале,добриљуди,
инаџије,историја,лудаци,луди,не-
срећа, патриотизам, српски језик,
шајкача 3; Балкан, борба, четници,
чуданнарод,чудни,чудно,чудо,глу-
пост, гостопримство, и Црногорци,
иХрвати,јаки,једини,Југословени,
јунаци,к’оСрби,лопови,мученици,
нај,највећи,отаџбина,патња,специ-
фичност2;„небескинарод“,Амери-
канци,анархија,беда,бекрије,бела
куга, Београд, Београђани, бес, Бој

споредна Срби
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наКосову, брковии брада, буђење,
Бугари, цар Душан, цареви, Цига-
ни,cool,црква,чуданнарод!,дебљи
крај, делије, добродушни, домаћи,
домаћини,дрчност,дрскост,друже-
љубивост,ђубре,фудбал,гадно,глу-
пи,гостољубље,губитак,гусле,гу-
жва,храбарнарод,храбри,храброст,
иЦиганилетеунебо,инатни,inner
peace, интелигенција, исквареност,
истрајност,издаја,издржљивост,ја+
остали,јадоТокија,јао,једни,јуна-
чење,каквисутаквису,Карађорђе,
каснити,кавгаџије,Келти,котоби,
компликованодобри,Косово,кошар-
ка,кривца,лаж,лажљивци,легенде,
лењи,лењштина,ливада,лоповлук,
лошадржава,лоше,лошиљуди,луд
народ, лудило, лудост, мачо, мало,
манастир,маса,миран,миш,много
смојаки,мојакрв,моје,мудро,наци-
оналисти,национализам,надменост,
наивност, најбољи народ, најлуђи,
најлуђинарод,најпаметнији,најста-
ријинарод,напад,народкојиизуми-
ре,народнајстарији,народнебески,
народсутрашњице,народуизумира-
њу,нашнарод,нашиљуди,не,незна-
јуштахоће,незнам,небитно,неко,
некултура, некултурни, Немањићи,
немир,неморал,необразованост,нео-
рганизованост, неправда, нервоза,
неслагање,несложни,несрећни,не-
срећници,неустрашиви,невоља,но-
шња,новац,образ,одабранинарод,
одушевљење,отпор,овде,пакост,па-
метаннарод,паметниљуди,пасуљ,
патриота,Пера ложач, пијани, пла-
нинаичобан,племенитост,победа,
подмитљив,покварено,политичари,
порекло,породица,посебно,поште-
ње, поводљиви, праведност, прави
људи, православци, примитивизам,
припадност, пркос, проблем, про-

гон,пропаст,прости,псовка,радост,
ратници, раздор, родољубље, Роми,
Румуни,Руси,самоубице,савршен-
ство,село,сеоба,сиромашаннарод,
сиромашни, сиромаштво, славље,
Слободан Милошевић, слога, сло-
жни,сложност,снага,снажаннарод,
снажниљуди,Срби,срећа,српство,
стереотип, стока, страдање, страва,
суСрби, сукоб, сународници, свад-
ба, светлост, сви, сви ми, својегла-
вост,сврби,шљива,шљиве,шљиво-
вица,Шумадија,тата,тешки,тосмо
ми,топлина,топлота,трајање,туга,
Турци, тврдоглава нација, у свету,
угњетавање, уклето, уображеност,
увексашајкачом,Ваљево,варвари,
вечнинарод,велики,великинарод,
великодушно,весеље,волети,воља,
врба,врби,вредниљуди,зајебанци-
ја,заљубљеност,занимљиви,земља,
жалост,жариште,живелисви1;
800(173,484,136)+292+62+232

Србија
држава67;земља56;република52;
домовина38;ЦрнаГора18;отаџби-
на16;мојаземља15;доТокија14;
Београд12;пропаст,Србија11;дом,
Југославија9;љубав8;избори,ма-
ла,понос7;иЦрнаГора,краљеви-
на,мајка6;кућа,моја,Србин5;Бал-
кан,данас,Косово,политика,Срби,
шљива4;будућност,четници,карта,
лепота,мало,патриотизам,председ-
ник,рат,све,Шумадија,Војводина,
застава3;беда,брдо,црвено,Евро-
па,глупост,грб,хаос,јединство,ко-
лапс,кошарка,криза,луна,мајчица,
матица,ми,Милошевић,мојадржа-
ва, национализам, наша, навијање,
неслога, независна, ништа, опанци,
патриота, песма, пропала, пропало,

Срби Србија
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распад, савез, слобода, Слободан
Милошевић, срце, шљиве, шуме,
увек,ужас,велика2;?,3прста,анар-
хија,бајка,бес,БКтелевизија,блато
иножеви,бојнаКосову,браво,брда,
брдовито,буребарута,центар,црно,
чекић, чудно, чуђење, да, дан, дан-
га, демонстрације, друштво, дупли
бесмисао, Ђинђић, факултети, гео-
графска карта, глад, град, граница,
Гуча,храброст,иЦГ,Iсрпскиуста-
нак,Италија,ја,јад,јаој,јесте,кам-
пања, Карађорђевићи, карантин, ко
штазна,ко?шта?,која?,космос,Ко-
штуница,крађа,крушка,лепо,лепо-
таприроде, лицемерје, линија, лош
живот, лоше, лудило, мала држава,
малине,међшљивама,митинг,Мла-
деновац, моћ, моја домовина, мот-
херланд,мождабоље,мржња,мука,
националност,најачи,најјача,најја-
чи смо, напуштање, народ, НАТО,
небо,немир,нерадност,неред,неси-
гурност,неслагање,незадовољство,
независност,Ниш,носталгија,нова,
новост,одМилвокијадоТокија,оду-
шевљење,опанак,општина,орао,от-
цепљена,овде,овоје,пад,планина,
планинскидео,плаво,плавоцрвено
бело, пљачка, победа, политичари,
полупримитивизам, поља, породи-
ца, постојбина, пошта, површност,
правда, примитивизам, проблем,
пропада,пропалитет,пространство,
прошлост,протест,првисветскират,
пустиња,пут,равница,разноликост,
река,реке,родназемља,родникрај,
РС,Рудник,рупа,сада,садашњадр-
жава,самостална,самосталност,се-
ло, сељак, сигурност, сиромаштво,
сивило, слободна, спас, срање, Ср-
бија. Србија, Србијанци, СССС,
стварност,супер,свет,светаземља,
шљивик,шљивовица,штрајк,штрај-

кови,шума,шворц,тачка,тло,то,то
самја,Токио,тоталнихаос,ТргРе-
публике,три,трипрста,тужнапри-
ча, уображеност, ура!, уран, успех,
Устав,утакмица,В.Морава,векови,
велесила,власт,Воја,ВојиславШе-
шељ,волим,време,замагљеност,за-
вичај,зеленило,зелено,земљамоја,
земљанезнанихјунака,земљасеља-
ка,земљавелика,земљорадња,Зла-
тибор, зна, зна..., Звезда, жариште,
жена,жито,живот1;
800(235,199,417)+272+81+193

срце
љубав292;црвено62;живот61;крв
48;орган43;душа24;куца10;сло-
мљено,велико7;инфаркт,плућа6;
храброст,моје, стрела5;бол,црве-
на, човек, емоције, куцати, лупање,
медено,мишић,пумпа4;куцање,не-
жност,осећања,срж,тело,топлина,
туга,здравље3;аритмија,артерија,
биологија,боли,црвен,црвенабоја,
девојка,глава,груди,храбро,камен,
крвоток,лупа,огромно,оловка,па-
тетика, патња, срце, срећа, волети
2; алкохоличар, анатомија, аорта,
апстрактно, артерије, ауто, бајпас,
бик,болесно,болница,Бранка,бубањ,
бубрег,бумбумбум,цепање,црно,цр-
вени орган, цвет, честитка, чоколада,
чука,Данијела,дечко,добар,доброта,
ЕКГ,филм,хани,херц,хирург,храбар,
Храбросрце,Изи,јабука,јак,јетра,ју-
начко, кардиохирургија, кобац, колач,
крвавосрце,куцкавац,лавље,лепота,
лудо,лупати,људскиорган,мач,мај-
ка, мама, Марјан, Марко, медвед, mi
corason, моја љубав, моје или твоје,
нацртано,надахнуће,најбитније,не-
сигурност,нежно,новац,орао,осе-
ћање, осећати, осетљивост, основ,
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откуцај,откуцаји,отвореност,папир,
пионир, писмо, пламен, поклон, по-
кретач,правипут,пуно,рањено,ра-
њивост,розе,рука,руке,сат,сатара,
срцеломац, страст полет, стрелица,
Сунце,супер,суза,све,свиња,тама,
тепање,тикатака,тик-так,топло,то-
плота,вашар,велика,великодушност,
весело,виталниорган,виталност,во-
ли,волим,захвалница,звезда1;
800(223,540,90)+160+10+109

срдачан
љубазан87;добар84;човек43;при-
јатан42;поздрав41;мио22;драг20;
дарежљив18;отворен14;великоду-
шан12;дочек,гостољубив,срце11;
љубазност9;домаћин,дружељубив,
фин,топао8;доброћудан,доброна-
меран, осмех, предусретљив, при-
јатељ 6; добродушан, друг, искрен,
весео 5; гостопримљив, присан,
сусрет4;доброта,фолирант,насме-
јан, расположен, срчан, срећан 3;
близак, глуп, гост, комуникативан,
лицемеран,љубак,пажљив,поклон,
пријатељски,руковање,симпатичан,
срећа, широкогруд, тата, улизица,
уљудан, ведар, велики, загрљај 2;
баба,Баја,благонаклон,благосрдан,
богат, бојажљив, болесник, борбен,
борисесрцемсвим,божји,брижан,
бркови, будала, cool, честит, човек
са кучетом, чврст, даје, даровитост,
девојка, диван, дивота, длан, добар
човек,добрица,добро,добродошли,
домаћински, драгост, драп, другар,
другарица,џемпер,џентлмен,еуфо-
ричан, феномен, где то има, госпо-
дин,гости,гостољубивост,гостољу-
бљив,гостопримство,храбар,хуман,
исфолиран,исправан,издашан,јачи,
јак, јетраст, језик, још, још лепше,

комшија,контролори,круг,крут,кул-
туран, леп, лош, лукав, милосрдан,
милостив,мојтеча,наиван,намазан,
народ,несебичан,нормалан,обичај,
одсрца,одговор,окупљање,осећај-
ност, особа, особина, отвореност,
пијан, племенит, поглед, покренут,
пољубац, после, поступак, позити-
ван, позитивност, познаник, пожр-
твован,предусетљив,предусретљи-
вост,претеран,претерано,пријатан
човек,пријем,пријемчив,природан,
пристан,приступ,приступачан,про-
давац,продавачица,професор,радо-
стан,рањив,раширенихруку,раздра-
ган,разговор,рецепционар,реткост,
смео, Србијанац, срдоболан, супер,
свиња,ширируке,широко,широко-
грудост,Шпанија,Шумадија,татко,
тих,Тијана,Тина,тип,топлина,Тр-
ле, учитељ, учтив, усамљен, уздан,
васпитан, ватрен, вечан, великоду-
шанчовек,великогруд,веомајак,ви-
ски,врата,врлина,задовољан,задрт,
ЗорићМ.,жели,живахно1;
800(223,540,90)+199+81+144

срдачни
поздрав303;људи46;човек35;по-
здрави33;дочек,љубазни17;добри
15;добар14;осмех,загрљај13;су-
срет 10; пољубац 9; гост, поклон,
пријатељ8;господин,гости,удар7;
домаћин, искрени 6; љубазан, при-
јатни, срце 5; друг, мио, рођаци 4;
добродушни, комшија, љубазност,
пољупци,пријатан,разговор,велико-
душан, великодушни 3; дарежљив,
добро, додир, гест, гостољубиви,
искрен, лепи, љубав, љупки, љути,
мили, насмејани, нежни, односи,
отворен, поглед, позив, пријатељи,
срчани,стисак,топли,волети2;бака,

срце срдачни
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борац, Црвени крст, честитка, чет-
ник,чикица,дарежљиви,деда,дека,
декица,добродошли,добронамерни,
доброта, доктор, домаћини, досада,
драг, драго, дружељубиви, енергич-
ни, фин, горд, господар, гостопри-
мљива,грађанин,груб,груби,хлеб,
храбар,хумани,инфаркт,искреност,
истински, Ивана, ја, јајник, један
познаник, јунак, какао, колеге, кул-
тура,кувар,лажни,лекар,љубавни,
љубазно, меко, милосрдан, мирис,
мишић,момак,најбољи,наклон,на-
клоност,наљутитисе,несебичност,
од срца, онај који дочекује лепо,
осетљив,особа,отворени,пас,пле-
менити,посетиоци,познаници,при-
говори, прихваћена, пријатељски,
пријем,приступ,приступачни,при-
сутност,проблем,прсат,радост,рас-
положен,разговори,реткост,родби-
на,родитељ,родитељи,рођак,рука,
руковање,сљубављу,сарма,себич-
ни, секс, сестра, sex, слатко, Срби,
Србин, срна, стисак руке, сусрети,
светац,шешир,Шумадинци,тата,то-
плаособа,улизица,ускогруд,успех,
велико,великодушност,весело,весе-
лост,вештачко,вољни,здрав,здрави-
ца,змај,жена,жестоки,живот1;
800(165,414,181)+172+7+116

срећа
несрећа 85; радост 75; љубав 69;
осмех, успех 22; здравље 21; туга,
задовољство,живот20;лепо,лепота
13;унесрећи10;велика9;благоста-
ње,смех,жеља8;породица,сунце6;
лото,моја,све,весеље5;детелина,
испуњеност, истина, нада, највећа,
слобода, срећа, уљубави4; баксуз,
цвеће, дете, новац, осећање, побе-
да,пријатељство,реткост,тренутак,

усхићење 3; бинго, богатство, циљ,
добитак, идеал, испит, испуњење,
кладионица,коцка,кратко,лаж,лу-
трија, мир, не постоји, небо, недо-
стижно,немаје,нештолепо,осећај,
рај, релативно, релативност, ретка,
сан,сјај,случајност,спокојство,ср-
це,светло,туђа,унутрашњимир,ус-
хићеност,увек,вечна,звезда2;амај-
лија, анатема, апстрактно, аутобус,
бесконачност, бескрајност, безгра-
нична,благо,блаженство,блистава,
боја,бубамара,Цигани,цркву,цвето-
ви, чежња, чиста, чоколада, човек,
далеко,Данијела,дар,датигол,де-
це,дивно,дивота,добробит,долази,
другарство, друштво, џак,фортуна,
гирице, идила, илузија, имагинаци-
ја,имати,индивидуална,искре,изне-
нађење, јемогућа, јединство, једна,
Јевреји, кад волиш, камоли, карма,
коло,крабе,крај,крајњициљ,крат-
ка,крш,кућа,куповина,ланчић,лав,
лепа,лет,летети,лудило,људи,ма-
ло,мијепотребна,милина,милост,
мисао,младенци,младост,моја ку-
ћа,Москва,можда,мука,надање,нај
нешто,најбитнија,најлепша,најпо-
требнија,најважније,најважнијеосе-
ћање,најважнијеуживоту,највећи,
незнам,недостижна,недостижност,
неисквареност, неизвесност, немам,
немати,неопходно,непознато,нешто
најлепше, невоља, незнање, њихова
лаж,обдареност,обожавамје,одмор,
околност, остварење, пад, парадајз,
паре, пас, Пеђа, певање, писање,
плес,појам,положениспит,помагати
сиромашнима, понекад, потковица,
потпуна,потребна,пријатељ,присут-
на,привид,привидно,пролазна,прве-
нац,психичкостање,пунсебе,пусто
острво,путовања,радосна,радостве-
лика, раскош, релативан, релативан

срдачни срећа
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појам,рођендан,рођење,розе,ружа,
сансвакогчовека,сањамо,сатисфак-
ција,савршеност,савршенство,себе
насмејану, сестра, си ти, ситнице,
спорт, стабилност, стање, судбина,
супер, суза, сваки тренутак, света,
сврха, шарено, тајна, такмичење,
такотреба,тешкоостварљива,тежи-
на,тежња,точак,томбола,топлина,
тренутност,твоја,усвему,уживоту,
ухватљива, успети у остваривању
циља,утопија,увекпотребно,ужи-
вање, варљива, већа, ведро, велико
богатство, вера, волети, врхунац,
заблуда, задовољење, заједништво,
зечијашапа,звезде,жалост,жељаве-
лика,жена,жуто1;
800(173,484,136)+262+26+187

срећан
рођендан 72; задовољан 61; осмех,
тужан46;радостан,весео39;човек
29; несрећан 24; дан 19;љубав 18;
насмејан17;заљубљен15;живот12;
радост 11; задовољство 9; успешан
8;богат,испуњен7;крај,леп,смех,
сунце, супер, здрав6; happy, луд5;
кратко, Нова година, поглед, пут,
сладолед,успех,увек4;брак,ја,рет-
кост, срећа, здравље 3; безбрижан,
циљ,цвет,добар,добро,глуп,хепи,
исход, лото, људи, миран, нада, не
постоји,немогуће,паре,пас,пијан,
почетак, поклон, потпун, пролеће,
расположен, срећан, сунчан, торта,
усхићен2;балони,беба,бео,безпро-
блема,бинго,битивољен,благоста-
ње,блесав,број,будала,будан,цве-
ће,да,дебео,дечко,дете,детињство,
девојка, дивно, дивота, догађај, до-
стигнуће,драг,друштво,дуговечан,
елементарно,Габика,град,хахаха,
и радостан, идеал, испуњеност, из-

глед, јако,кадволиш,како,кладио-
ница,кодруги,комплетан,коњ,крај
школе,крвав,кулер,лаж,лепо,лепо-
та, лепршав, летећи ћилим, локна,
мален,мама,мио,мир,мирис,Миро-
слав,млад,младић,много,море,му-
дар,највећажеља,напаљен,навика,
недостижно,некад,никад,оцени10,
очекивање,очи,одушевљен,оптими-
ста,оптимистичан,оптимизам,осе-
ћај,осећање,осећатиселепо,осме-
си, осмијех, остварење циља, пар,
парк, победа, пола, полазак, поле-
тан,полетети,попуњен,породична,
прашина,празник,пријатељи,приро-
да, променљиво, прст, пун живота,
радоствесеље,распуст,ретко,ретко
осећање,Рио,Рођа,рођена,рођење,
рукеувис,рукомет,сакривена,сам,
сан,секс,сексуалниживот,сигуран,
сит,ситнице,скакање,скок,слабост,
слеп, спокој, срећковић, судбина,
сутра,светло,своцвећецвета,тали-
чан,топао,тренутак,туп,уживоту,
умерен,Ускрс,усплахирен,ведар,ве-
оматешко,веселост,весеље,волети,
вољен, заблуда, задовољан собом,
задовољанживотом,зао,заувек,за-
вршетак,зец,зуби,животан,журка,
жут,жуто1;
800(223,540,90)+213+31+149

срећом
несрећом28;успех23;успети16;љу-
бав14;добро је, тугом10;лутрија,
несрећа,са,живети9;добро,срећа,
унесрећи8;насрећу7;ништа,задо-
вољство6;доуспеха,добити,имати,
нисам,осмех,живот5;играти,избе-
ћи, победа, положити, породица,
преживети,пут,радост,случај,туга,
волети,звезда4;дозвезда,добарис-
ход, добитак, хвала богу, испуњен,

срећа срећом
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кроз живот, лепо, нада, олакшање,
помене,понас,победити,постићи,
серодити,срце,супер,све, знам3;
битииспуњен,Бог,дољубави,допо-
беде,доброта,инесрећом,ићи,или
несрећом, имам, ипак, крај, мојом,
несрећан, невоља, није, није тако,
нисмо, обасипана, обасут, обдарен,
околност,опијен,пасти,побегосмо,
подарити,постојим,потреба,прати-
ти, проћи, слобода, случајност, те
зовем,ууспех,упорност,увек,ужи-
вати,венчање,весеље,вођен,волим,
знати,желети,жив,живим 2; амај-
лија,баксуз,безпоследица,билоје
добро,бинго,битиобузет,благибо-
же,богом,боја,бољеје,божјомво-
љом, брак, братство, цвеће, частио,
чежњом,човек,дасамжир,даљина,
дано,дата,дати,десити,деситисе,
детелина, детињство, дивно, до, до
циља,донеба,донесреће,допара,
добих,добих2,добијен,добрим,до-
бро се завршило, дођох, догодити,
долар,досада
досада, дознати, друга, дуг, двојка,
фактор најважнији, факултет, гла-
вом, голуб, господарити, готово је,
градити, happy end, храброст, хра-
нимдруге,и,исамосрећом,идена
боље,идеја,идем,идемубудућност,
игра,игромсудбине,илине,имана-
де,имају,имамснаге,иматиновца,
имати среће, исход, искрен, испит,
ИвоАднрић,изабран,избављење,из-
бегнути,извућисе,извукаосе,изву-
класе,ја,једобро,јеиспалотако,је
испуњен, јепреживео, јету, јебати,
једва, кап, коцка, коначно, корачам,
кућа, купљен, куповина, лакоћом,
лакшаповреда,лепота,лото,лудети,
лудом, љубављу, малером, машта,
маштање,могу,наиспит,налутри-
ји, на Наташу, на несрећу, на пут,

насвусрећу,нажалост,наћи,надах-
нут, надарен, надјачати, наградити,
напокон,наравно,насмејано,нашла,
нашом,називати,назвати,неидему
школу,неверујем,незнамкако,неће
доћи,нећемо,немага,немапара,не-
маран,несреће,незгода,нисам,није
било, није несрећа, није се десило,
никада, нирвана, нисам геј, нисмо
закаснили, нормална сам, Нова го-
дина,новац,новцем,обасипати,оба-
сјаност,обасути,обрадовати,обузет,
одахнути,одбрањени,одох,огрејан,
околности, она постоји, осећање,
осмехом, особом, остадох, остати
жив,отишао,ожењен,па,паидемо
кући,пајесвепрошло,пасамтоура-
дила,певамидаље,писмо,плакати,
потебе,победио,побегох,подарена,
подасути, подршка, погодих, поку-
шај,помоћ,помоћидругима,посту-
пити,поштедети,потрага,потребно,
праћена, прах, престало, преварила
се, преживех, преживели смо, пре-
живео,пријемни,природа,пронађе-
ни,простор,прошлоје,провућисе,
птица,пуно,путовати,радим,распо-
лагати, рођена, рођендан, руковати,
сасрећом,сада,самчовек,сам јак,
сам овде, сам Србија, сам стигао,
сам успела, сам успео, сам здрава,
сањам,сарма,седогодило,сеиграм,
сеиграти,сенадаш,сенеигра,сене
играти,сенеслужим,сеостварило,
серадовати, се свекупује, севоли,
сеживи,сећа,секс,сидошао,сигур-
ност, ситуација, случаја, случајно,
служити,сматрати,смех,смејатисе,
смо победили, снага, снагом, спас,
спасење, споредно, спорт, срећна,
срести,стечено,стећинешто,стица-
јемоколности,стиглисмо,сто,супо-
бедили, судбина, судбином, сунце,
свадба,свеједобро,свејефино,све
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јекакотреба,свеседоброзаврши-
ло, свему пркосити,шанса, тако је,
таличност,тотебе,томбола,требаје
имати,требати,трећом,три,тусам,
твоја,твојом,усеби,усутра,усвет,
уживот,уживоту,учинити,ухапше-
ни,украсзајелку,умети,умрети,уне-
срећи, упасти, управљати, упркос,
урађен,успелисмо,успелису,успео
сам,успеше,успевам,усрећити,уви-
дети,узпомоћсреће,уззнање,узи-
мам,узрујани,важност,вечном,весе-
ла, весели, весељем, весео, вишом,
владати, за циља, за мало, за тебе,
задовољан, задовољна, задовољно,
задовољством, захвалношћу, заспе-
ти, завршили су, завршити, здрави,
здравље,знањем,знаосам,зрачити,
звезде, звездице, звездом, желим,
жељом,жена,жив сам,жива,живи
смо,животиња,жудња1;
800(165,414,181)+434+62+338

српски
језик469;речник38;народ27;обичај
14;матерњи12; наш9;менталитет
7;инат,јунак,обичаји5;кувар,мој,
понос,предмет4;енглески,францу-
ски,хрватски,национализам,начин,
патриотизам, школа 3; цар, ћутати,
говор, говорити, грб, матерњи је-
зик,наше,опанци,партизан,пасуљ,
православни, ратник, сарма, смор,
шајкача, тврдоглав, војник, вук, за-
става,знати,живот2;?,бело,брада,
бранити,четници,читанка,чутање,
ћирилица,Даница,дечак,дискусија,
дневник, домаћин, домовина, доса-
да,држава,дух,факултет,фонетика,
гласник, глупост, говори, говорим,
граматика, граматику, гусле, хлеб,
хумор, истрајност, Ивана, избор, је
ћутати,јебање,једини,јеловник,је-

зици,језикизумире,камен,каракте-
ристичан,књиге,коњ,Косово,латин-
ски,лектира,лењост,лудило,љубав,
мој језик, нација, начин размишља-
ња, најлепши, народни, наставница,
наука, нејезик, неприхваћен, непри-
јатељ,нијесрдачан,обичан,опанак,
основа, падеж, пастир, патријарх
Павле,патриотски,печеница,писац,
писци, писмени, плазбоз, поверење,
председник, припреме, проклетство,
пропаст, ракија, рат, рјечник, ручак,
руски,секс,сељаци,сељачки,сердар,
син,слон,Словени,смара,споменик,
Србин,срдачан,српски,СССС,стид,
султан, свакодневница, све, свети,
светски,свиостали,свињетина,свој,
тежак,тежина, тројка, тврдо,учити,
уџбеник, underground, уста, велика-
ни,војсковођа,војвода,волим,зало-
гај,заувек,земља,знам,знање1;
800(165,414,181)+161+11+119

српскијезик
матерњи63;књижевност37;икњи-
жевност28;матерњијезик27;шко-
ла 26; говор 25; Вук Караџић 22;
ћирилица 19; Србија 18; граматика
17; професор 14; факултет, књига,
предмет, Срби 11; култура, мој је-
зик, народ 9; писмо 8; језик, наш,
образовање 7; домовина, енглески
језик,комуникација,писменост,Вук
6;мој, писмени, разредна, тежак5;
читанка, испит, ми, наш језик, Ср-
бин 4; богатство, лепо,мајка,моје,
основа,падежи,прича,професорка,
споразумевање3;час,домаћи,доса-
да,енглески,говорити,хрватски,ја,
лепота,љубав,мисли,најбољи,нај-
бољи језик, наше, наука, немачки
језик,опанак,основнашкола,отаџ-
бина,понос,правопис,састав,смор,
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супер,светиња,светскијезик,своји-
на, тешко, тежина, учити, Зељић2;
абориџинскијезик,акценти,азбука,
бедно,бело,бивширазредни,благо,
будућност,буквар,царЛазар,чисто-
та,чврст,чврсто,да,Деса,Десанка,
дивљење,добарпрофесор,доброта,
дом, домаће, домаће гнездо, доса-
дан,досадно,државни,душа,Ђура
Јакшић,Филолошкифакултет,фоно-
логија,фуј,глагол,говорење,грама-
тикаикњижевност,грчки,хрватски
језик, и књижевности, и култура, и
правопис, и сликарство, идентитет,
икона, исправност, историја, јасно-
ћа, једини, јужнословенски језик,
катедра, књижевни, компликација,
компликован, компликовано, крађа,
кућа,лакоћа,лектира,леп,лепјезик,
лингвистика,малос,мањина,мати,
матични,Милица,мртав,мржња,на-
ционалност,Надица,најјачи,најлеп-
шијезик,народа,наставнипредмет,
наше писмо, не обећава, не разуме
сеништа,незнам,немачки,нематер-
њи језик, неопходност, нештомоје,
нешто што не знам, незнање, Ње-
гош, обавеза, обележје, обожавам,
оцена, омиљени, основно, падеж,
памет,паметно,патриотизам,песма,
песме,песмеипроза,песници,пет,
певање,писање,посао,познато,пра-
вила,православље,припадност,при-
родно,професија, професорВидан,
професор Вукићевић, професорка
српског,професоркаТања,пропада,
пропало, прошлост, псовка, псовке,
Рајна, разумевање, реч, речи, реч-
ник,родитељи,родољубље,романи,
руски, ружно, савршено, савршен-
ство,слова,словачкијезик,словен-
ски, словенски језик, слово, сложе-
ност,смрт,сопствено,СрбијаиЦГ,
средњашкола,стамено,стандардни,

старословенски,страни,стрина,сту-
дије, студирање, све, свеска, шта?,
тешкоћа, традиција, турски, учење,
уметност, уникат, урбан, ужас, ва-
жан,важно,велик,ВераВасић,Ве-
сна,волети,волимга,врлокомплико-
ван,закон,замисао,заостало,знање,
знати,живели1;
800(173,484,136)+244+78+169

српскохрватски
језик359;прошлост47;речник42;
српски28;рат11;непостоји,основ-
на школа 10; СФРЈ 7; некад било,
старо 5; бивши, буквар, Хрватска,
некад,ништа,односи,пропаст,зајед-
ница4;глупост,некада,некадашњи,
никад више, заједништво 3; било
некад, бионекад, бљак, ђачка књи-
жица,говор,историја,јединство,Ју-
гославија,некаддавно,непостојеће,
непостојећи, носталгија, правопис,
предмет, распад, смешно, српско
шта?,стари,школа,утопија,Вук,за-
старело2;?!,1990,беше,безвезност,
било,бившејединство,бившијезик,
Босна, час српског језика, читанка,
да али у Хрватској, давно прошло,
деца, детињство, екс, енглески, еx
Yu,гадост,грешка,хибрид,хрватско-
српски, III5, имагинација, историј-
ско, изговор, јад, јао!, јес, јесте, је-
зикприча,језика,јуче,карта,књиге,
комуникација, крај, language, лаж,
леп, лицемерство, Липановић, лош
спој,лошаствар,мадај!,марама,ма-
терњи језик, мешавина, мешовити,
мезик,мит,мојјезик,мрскост,мрш,
мртавјезик,мучење,нација,народ-
ни,нашки,нехвала!,неволим,него
различито,нејасност,некадбио,не-
мага,немавише,нематерњи језик,
немоћност, немогуће, неорганска
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хемија, непостојаност, неприродно,
неслога,нештостаро,неважеће,ни-
кад,никадавише,nocomment,одво-
јеност,old time,опасност,патетика,
писмо, пиши пропало, поштовање,
празнина,празно,престаро,превод,
промашај,пропало,пропао,прошло,
првиразред,разлаз,рјечник,ручак,
руски, само српски, смех, спарина,
срање,српскиихрватски,старакњи-
га,старијезик,старина,страно,шта,
Тито,толеранција,трактор,Туђман,
УХ, уједињење, унија, употребљи-
во,усташе,ужас,вештачкатвореви-
на,вишене,Војводина,волим?,забо-
рав,заједнички,затвор1;
800(235,199,417)+169+61+124

стар
млад139;деда138;човек60;матор
29;дека22;старац17;сед13;смрт,
штап12;боре11;мудар10;немоћан
8;болестан7;баба,досадан,искусан
5; беспомоћан, пензионер, старост
4; бака, чича, храст, искуство, крај,
немоћ,сат,седо,уморан3;антички,
ауто,болест,бора,брада,дневник,до-
брота,дом,године,град,истрошен,
изборан,изнемогао,колица,кревет,
леш,мудрост,наборан,непокретан,
оронуо, пас, пролазност, старина,
шешир, тужно, време 2; архаичан,
аутомобил,бабаидеда,бакеидеке,
бар,беба,белабрада,бело,Библија,
благ,Блеки,богат,будућност,бус,цр-
тани,човекдеда,човјек,далеко,де-
бео, деде, доба, добар, добро вино,
доминантан, древан, древни, дрво,
џемпер,експонат,фин,годинестаро-
сти,гроб,грозан,ибео,имлад,ина-
мештај,имамногогодина,ислужен,
изнемоћао, јадан, јадник, јадно,као
Библија,капут,климав,к’окоњ,ком-

шија, коњ, крхак, лапот, лењ, лист,
луд,љигав,мач,мачак,мали,маши-
на, метод, метузалем, Мићуновић,
Милорад, мисионар, младић, мла-
дост,млохав,мојдека,мотор,накра-
ју, начин, наџак, намучен чика, не,
нежелим,немавише,немилосрдан,
непотребан, несимпатично, неупо-
требљив,незадовољство,низашта
није,никакав,нов,обичај,одбачен,
одрпан,окорели,остарео,отоман,па-
метан,пањ,пензија,плач,погрбљен,
помоћ,посао,прав,професор,прола-
зностживота, прошлост, пунопри-
ча,режим,ружан,сад,самоћа,седа
коса,слаб,смежуран,спор,спорост,
срећан,Старациморе,стриц,супер,
свакакав,свезналица,шах,тата,теле-
визор,традиција,туга,тура,тужан,
у годинама, узалудан, век, веома,
весео, ветар, висок, вишегодишњи,
времешан,задрт,зграда,згурен,жена,
жут1;
800(223,540,90)+191+79+137

старица
бака182;баба148;штап58;старац
21;боре18;седа14;старост13;бо-
лест11;старажена,жена9;марама,
немоћ 8; смрт 7; бакица, мудрост,
вештица6;седакоса,слабост5;бес-
помоћност, доброта, године, крај,
мајка, мала, пензија, спорост, шта-
ка,жалост4;јадна,пешачкипрелаз,
помоћ,стара,страх,туга3;аутобус,
бабетина, бабускера, беспомоћна,
деда, девојка, добро, доброћудна,
досадна, грба,иморе,колица,ком-
шиница,крајживота,Милица,море,
мудра,мука,немоћност,пензионер,
погрбљеност,прича,пролазност,про-
лазност живота, самоћа, сед, село,
тужна2;40година,Анкица,б,баба
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одстогодина,бабаСтана,бајка,ба-
кута,бело,беспомоћан,беспомоћно,
бокс,болесна,бора,будућност,бука,
букет, цегер, цегери, црно, давежи,
добра,добрица,доброћудност,џан-
гризава, фосил, фотељ, голубови,
госпођа,гроб,грозно,ГСП,гушење,
хаљина,хеклање,ивук,искуство,из-
немогла,изнемоглост,јабука,јадно,
картон, књига, кока, колачи, коса,
крепкост,крхкост,квар,лек,леш,лу-
да,љупка,малониско,Мара,Мари-
ца,матора,местоуаутобусу,милост,
млад,младић,мојабаба,мојабака,
мотка, мршаво, мученик, мудрица,
наклупи,немоћна,немогућност,не-
покретност, нежно, носата, новац,
одмор,одвратна,оклагија,олупина,
оронула, паметница, патња, паук,
пензионерка, плетење,плетиво,по-
лица, прабаба, прабака, прелазак
улице, просјакиња, прошлост, про-
теза,пунђа,пуногодина,ружно,са-
ма,савијенажена,сажаљење,сенил-
ност,сиједа,сиво,скорикрај,слаба,
слика,смежурана,смежуранакожа,
смежурано, смежураност, смрдљи-
ва, стара бака, старијажена, старо,
столица за љуљање, сусетка, шал,
шљака,штаке,тиха,трамвај,трести
се,убога,умор,успомене,вештачка
вилица,ВластаВелисављевић,врба,
време,здравље,згурена,зло,звоца-
ње,живот,жуто1;
800(223,540,90)+194+20+132

степеник
зграда 50; степенице 43; кућа 31;
успех29;корак28;више25;пад23;
спрат 22; успон 20; горе, степени-
ште18;бетон15;лифт14;праг13;
напредак,пењање,препрека,висина
11;ходник10;ограда9;мердевине,

улаз, врх 8; напор 7; гелендер, ка-
мен,лествица,скала,школа6;ниво,
пут,узвишење,висок5;један,корак
напред, корак више, напредовање,
нога,пењатисе,умор,врата4;будућ-
ност, напред, пети се, по степеник,
подрум, степен, запети, живот, жи-
вота3;39,циљ,донеба,доле,дрво,
ХерцегНови, јошједан,канебу,ка
врху, каријера, корак ка успеху, ло-
тре,пењати,победа,почетак,попе-
ти се, саплитање, споменик, стаза,
степеник,светионик,школе,тераса,
узвишеност, велик, велики, високо
2; аеробик, басамак, бесконачност,
безброј,биоскоп,Бојан,боксер,бом-
ба, цигла, црква, црвено, даље, да-
ска,дно,до,донечега,доуспеха,до
врха,Драгана,дрвени,два,двастепе-
ника,Европа,Genex,горе-доле,град-
ња,група,Хичкок,хијерархија,ход,
хол,ићикаврху,испредкуће,Иви-
ца,изнад,једанвише,још,јунак,ка
будућности, ка срећи, ка вратима,
керамика,Кина,клизав,коцка,коп-
ча, копрцати се, кораци, корачати,
коракдаље,кретња,куће,кула,кул-
тура, лак, лавиринт, Лед Цепелин,
лестве,лествице,лифт јепокварен,
мачка,маказе,мали,мермер,много,
нагоре,наврху,напредовања,напре-
дујем, наслон, небеса, небо, неће,
немогућност, несигурност, нешто
више,нота,одскочнадаска,одскок,
падање, падати, пакао, пао сам са
степеништа,пас,пасти,петиспрат,
петиспрет,Петроварадин,плочице,
под,покретан,пољубац,помирење,
потрес мозга, пребродити, предсо-
бље, прелом, прескочити, прескок,
пропадање,пруга,први,првиспрат,
развој, роб, робна кућа, руке, руко-
хват,самојошједан,сиво,скалина,
скалинада, слава, смарање, соба,

старица степеник
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солитер,спирала,спуштање,срећа,
стан, стана, степеница, страна, сту-
ба, сукцесивно, школски,Шпански
трг,таван,тема,тешкоћа,ТошеПро-
ески,трем,трон,трунчица,тврђава,
узгради,улазак,упаламишића,ус-
пеће,успињање,велико,висине,ви-
шље,закојисезапиње,замор,зглоб,
змија,жива,животихјепун1;
800(164,442,44)+226+45+149

стидљив
повучен110;црвенило27;дечак26;
несигуран25;црвен20;човек18;ја
17;црвено,дете14;ћутљив13;деч-
ко,миран,плашљив,смешан,тих11;
срамота10;мали9;срам,срамежљив
8;добар,повученост,сраман,упла-
шен 7; досадан, глуп, несигурност,
румен,сладак,затворен6;патуљак,
смотан5;бојажљив,ћутање,дебил,
момак,особина,отворен,руменило,
тужан 4; црвени образи, друг, хра-
бар,јадан,љубав,осећајан,понекад,
схy, симпатичан, скроман, стидан,
стидљивко,шмокљан3;безвезе,чу-
дан, девојчица, драг, интровертан,
комплекс,мален,миш,младић,неко-
муникативан,нервоза,невин,нежан,
очи,пешко,причљив,сам,слободан,
смеран,срамљив,стид,страх,туњав
2;ако,Александар,бео,бездлакена
језику, блам, блесав, боја, бојазан,
болестан, брат, брбљив, брбљивац,
брижан, бубуљица, будала, црвен у
лицу, црвенети, црвенило образа,
црвенилоулицу,црвенити,црвену,
чај,Ћоми,ћутати,далек,Дарко,деча-
чић,дерпе,девојка,длака,добрица?,
Драгољуб,дрчак,другарица,дволич-
ност,епилептичар,фин,gay,глумац,
глупост, Хари, хомо, ив, ја не, јад-
ник, Јасмина, Јеца, Јована, клинац,

ко,ко ја?,комуникативан,крив,ку-
патило,лаж,лажан,лик,лола,лош,
мамaитата,мана,маска,мекушац,
Мића,Милорад,мио,млада,младе
девојчице,мојбрат,мојдруг,море,
мување, нагост, наиван, наметљив,
наочаре, не, не стидљив, не ваља,
неволим,недоминантност,недосту-
пан, негативно, нејак, необразован,
неодољив,неоправданстрах,непоу-
здан, неповерење, неприхваћен, не-
пробојан,нереалан,несамопоуздан,
несигуранусебе,несналажљив,не-
стидљив,неугледан,неуспешан,неу-
спешност,невидљив,невиност,није
храбар,нијемудобро,никад,нисам,
нисам ја, нормалан, о дете, образи,
он, осетљив, осмех, осрамоћен, па-
ре, пас, пегице, Пера, плашити се,
поцрвенео, поцрвениш, поглед, по-
хлепан,помало,повученусебе,пра-
зник,препрека,пријатељство,приле-
пити,првипут,Пржа,пубертет,пун
комплекса,разборит,романтичан,ру-
мениобрази,сакривен,самја,само-
ћа,самосталан,сестра,симпатично,
симпатичност,систем,скривен,ску-
пљен, слаб, слабост, слатко, смео,
смешни, смушен, снебивљив, сра-
мотан,срамотљив,Срета,сталожен,
стање,стереотипно,сузе,шешир,шо-
ља,шоња,ти,тмуран,то,тремарош,
удруштву,укочен,умиљат,уочљив,
увек, ужас, вољен, вотка, забуњен,
заљубљен, замена, зао, заокупљен,
заруменитисе,зашто?,затвореност,
збуњен,зека,змија1;
800(221,406,56)+260+50+185

страстан
љубавник87;љубав65;пољубац37;
ватрен24;човек,секс23;мушкарац
13;заљубљен11;дечко,осећајан10;

степеник страстан
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страст 9; врео 8; ватра, заводљив
7; црвено, емотиван, импулсиван,
ја, кревет, шкорпија, загрљај, зани-
мљив 6; јак, однос 5; енергичан,
хладан,Италија,младић,навијач,не-
жан,пожуда,пожудан,темперамен-
тан, заводник 4; црвен, Италијан,
леп, момак, романтичан, узбудљив,
вољен,врућ,жесток,жив,живот3;
авантура, добар, досадан, емоцио-
налан,филм,Француз, груб, играч,
љубитељ,мужеван,нагао,напаљен,
не знам, нежност, обожавалац, он,
поглед,привлачан,привлачност,пу-
шач, снажан, срчан, страствен, су-
срет,Шпанац, тренутак,усне,уста,
уживање, велик, возач, заносан,
зној,жељан,жена,живахан,жудња
2;007,агресиван,активан,албатрос,
Анђелина,Арапин,атрактиван,без-
глав, безосећајан, божанствен, брз,
буран,црн,Црногорац,црвенибик,
читалац,да,дебео,девојка,динами-
чан, диван, дивљина, додир, долар,
ДонЖуандеМарко,доживљај,Ду-
шан,џин,експлозиван,експресиван,
емоције,ентузијазам,Ерос,еротика,
еротизам, фан, фанатик, фанатик
љубав, физички контакт, фригидан,
фудбал, генијалан, говорник, хра-
бар, идиот, интензиван, искрен, ис-
пуњен, јак снажан, јако осећа, јако
прижељкујенешто,јасан,јастук,је-
бач, један дечко, Јужноамериканац,
кафа, Казанова, коњ, краткотрајан,
крв, лепота, лишће, ловац, луд, лу-
дило,љубаван,љубавнавеза,љубав-
ни,љубавникипо,љубазан,љубити
се,Мака,мало,мастан,Медитеран,
Милан, мирис, мистериозан, моћ,
моћан,мој тип,море,музичар,му-
зика,начин,нагон,наиван,највише,
нападан,напаст,напастан,наш,на-
учник,навалентан,навијачи,некон-

тролисаност, немиран, ненормалан,
необичан, нестрастан, неуморан,
неуздржљив, обавеза, обожаватељ,
очи, одан, огањ, опчињен, опет ја,
опуштен,осетљив,отворен,паљеви-
на,пасиван,патетичан,пажљив,пе-
царош,песник,писац,пламен,похо-
тан,попаљен,порнић,посао,посте-
ља,површан,пожељан,пожртвован,
предан,приповедач,пристрасан,про-
шлост,пунживота,РадеШербеџија,
рат,раздражљив,роман,романтика,
романтизам, Ромео, с уживањем,
себичан, сексепилан, секси, сељак,
сензуалан, симпатичан, ситан, сла-
дак, сликар, смешан, сочан,Софка,
спортиста,срдачан,срећан,стиснут,
страшан, свеће, свестран, светлост,
својеглав,Шпанци,танго,тело,тип,
топлина,уљубави,умешан,уносан,
упоран, узбуђен, уздах, ватреност,
вау, викенд, висок, воћка, вођење
љубави, волети, врело, задовољан,
залуђен,залуђеност,заљубљив,зани-
мљиво,завеса,згодан,знаштаволи,
жеља,жељанљубави,жестина,жиго-
ло,живчан,животињаст1;
800(223,540,90)+278+65+196

строг
професор129;отац57;благ42;опа-
сан28;оштар25;родитељ24;учи-
тељ21;љут20;наставник,тата13;
намрштен11;лош9;добар8;човек,
праведан 7; дисциплина, озбиљан,
попустљив, правичан, захтеван 6;
ауторитет, јак, страх 5; груб, крут,
прек, страшан, суров 4; ћале, глуп,
мама,начин,нервозан,поглед,прут,
ригорозан, слаб, војска 3; батина,
бесан, бич, хладан, јадан, критика,
лоше,намргођен,наочаре,напоран,
непотребно, непријатан, није строг,
однос,опак,паметан,патријархалан,

страстан строг
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правило, принципијелан, профа,
ред,родитељи,самотако,стриктан,
строжи, тежак, захтев, живот 2; -а
мама, агресивно, Александар Тер-
зић,алиправичан,амбициозан,ари-
стократа,ауторитативан,батине,без
разумевања, без везе, безобразан,
Блас,болестан,цепидлака,циљ,чан-
гризав,чврст,чврстеруке,деда,ди-
сциплинован, добро дође, досадан,
дрека, дрзак, џабалебарош, џангри-
зав, Ђонић Милутин, егоиста, фи-
зика, глупост, грог, хладно, храбар,
идиот,истина,израз,јасноћа,казна,
којиимастав,критеријум,лабилан,
линија, људи, љутит, метла, млак,
монаси,моралан,мргуд,мрзовољан,
наочари,напаљен,наредба,нарогу-
шен, научен, научити, не обавезно
и праведан, неће бити добро, нека,
нељубазност,непедагошки,непопу-
стљив,непоштен,неразуман,нерво-
за,неспособан,неумољив,није,нос,
носорог, нож, обрве, очи, одбојан,
одвратан,ограничен,ограниченста-
вовима,охол,охолост,окрутан,опет,
опрезан, острог, оштрина, оштроу-
ман, озбиљност, пажљив, пијаница,
полиција, понекад добро, попуст,
поштовање,поверљиво,правда,пра-
вилник,прецизан,прејак,премаде-
ци,премасвима,престрог,претећи,
претерано, претеривање, принцип,
привидно,профан,професори, реа-
лан,речи,резервисан,режим,риго-
розни,скуп,смешан,сморен,Спар-
танац, спор, стабилан, старомодан,
став, страхопоштовање, суд,школа,
терор,Терзић,толеранција,толеран-
тан,тужан,тврдоглав,уча,учитељи-
ца,учтив,укор,умиљат,услов,ушто-
гљен,ужасан,велики,вика,викање,
Виолета,висок,војник,вредан,зао,
затвор,зезнут,злобан1;
800(173,484,136)+214+87+148

стручњак
научник 88; експерт 75; доктор 45;
наука31;лекар29;специјалиста27;
паметан19;професионалац17;мај-
стор14;памет,професор13;аматер
12; зналац 11; инжењер, образован
10;компјутер,знање8;добар,хеми-
ја7;област,посао6;човек,лаборато-
рија,лаик,медицина,познавалац,за
све5;интелектуалац,наочаре,рад4;
факултет,хирург,нестручњак,обра-
зовање,учење,уметник,успех,успе-
шан,вешт3;Ајнштајн,белимантил,
болест, филозоф, физичар, геније,
хемије, информатика, инспектор,
интелигентан,искуство,књига,ком-
петентан, кромпир, мама, мантил,
машина,математичар,мозак,наоча-
ри, незналица, одличан, помоћник,
професија, радник, струка, школа,
техника,Тесла,учен,углед,велики,
возач, врстан, за нешто, залуђеник,
занатлија 2; администратор, анали-
тичар,апсолвент,астронаут,аутори-
таран, бављење, биљка, бити мора,
бол, ботаника, бучњак, будућност,
цвикераш, човек у белом,ДејоСа-
вићевић,делатност,дилетант,дирек-
тор,див,добарпосао,докторнаука,
другар Раде, екологија, економија,
економиста, експеримент, електри-
чар, електрика, еминенција, епру-
вета, фармацеут, филолог, физика,
фолирант,фризер,Г17+,генијалац,
гинеколог,грло,инструктор,интели-
генција,искусан,испреддругих,из-
учавање,ја,јединственост,језички,
кључ,кола,компетентност,компју-
терски, кошарка, кромпируша, ку-
вар,квази,лажни,лопов,мантиа,ма-
сер,машинство,механичар,микро-
биологије,молекул,мудрост,најзад,
наставник, недовољан, нема појма,

строг стручњак
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немаштина, необразован, неплаћен,
нерадник, неразумљив, неспретња-
ковић, нестручан, незнање, Никар
Питан, нико, нобеловац, образован
човек, одјел, оловка, особа, памет-
њаковић, педагог, Пеђа Стојаковић,
перфекциониста, плаћен, похвала,
политичар,поверење,познат,позна-
то,прави,правичовек,предмет,пре-
егоиста, природа, природна наука,
признање, професионалан, програ-
мер,проналазач,психијатар,психо-
лог, рада, разуман, редом, реткост,
рука, ружан, савршен, сенка, сиро-
машан, систем, склад, специјалац,
специјализација,специјалност,спо-
собан, статистичар, страшан, стру-
њача,стваралац,супер,све,свемир,
свестраност, свезналица, такође ја,
таленат, тата, техничар, технологи-
ја,Телеком,труд,уобласти,упослу,
ученчовек,ученост,ускаспецијали-
зација, уско, увек, велик, вештина,
ветеринар, виноградарство, високо,
високообразован,ВладаПетровић,
врх, врхунски, за хирургију, за ма-
шине,замедицину,замекодрво,за
моду,занауку,запаприке,засрпски,
занат,зна,знаност,знати,живот,жи-
вотиња1;
800(164,442,44)+243+35+166

студент
факултет 74; учење 57; ја 49; уче-
ник 48; ђак 28; индекс 15; испит,
књига,мученик14;будућност,пра-
ва,учити,вечити10;мука,живот9;
професор,сиромашан8;добар,мла-
дост,школа7;памет,пропали,рад,
вредан6;штребер,знање5;испити,
јадан, млад, паметан, тешко, успех
4; академски грађанин, апсолвент,
беда,економија,економије,интелек-

туалац, књиге, медицина, медици-
не,младчовек,образовање,радник,
студенткиња,учи,вредноћа3;акаде-
мац, амбициозан, архитектуре, бо-
рац, бруцош, факултета, филозоф,
глад,марљивост,менза,нада,нијеза-
палиожито,оцена,одрицање,омла-
дина,понос,посао,право,самостал-
ност,срећа,школарац,тешкоћа,тор-
ба,учесник,универзитет,упорност,
успешан,зезање2;академија,акаде-
мик, академски грађани, амбиција,
архитектура, аутобус, бацање пара,
Београд,безпара,библиотека,бићу,
бира,богат,брада,брат,БУ,бубање,
будала, будући, човек, човек са ци-
љем,да,далеко,деца,дечко,декан,
део живота, десетка, добар и лош,
добарпровод,доктор,друштво,дру-
жење, дуг, факс, фармација, ФАX,
филолог, филологије, Филолошког
факултета, филозофије, глава, глу-
пост,интелект,интелектуалци,инте-
лигенција, интелигентан, изгубљен
у простору, јадничак, јадник, језик,
језика,кафић,књижица,којистуди-
ра,корист,кукавац,лепживот,лепа
ствар, лепота, лош, људи, мангуп,
марљив,машинац,материјалнипро-
блеми, мазга, медицинског факул-
тета, ментол, ми, мисао, младић,
монах, мршав, мучеништво, муке,
мукенајвеће,мукица,мутивода, на
факултету,најсрећнијичовек,напа-
ћен,напред,наука,науке,нећубити,
неиспаван,некадисад,некокосему-
чи, неправда, нередован, нервозан,
неспавање, незадовољство, новац,
НовиСад,ново,обавезе,објекат за
иживљавање, образован, образова-
ни, образованост, оцене, одличан,
олош,омладинац,особа,озбиљност,
паћеник, палити, паметан човек,
пао, петица, по другипут, почетак,

стручњак студент
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покушај,популација,потчињен,по-
тлачен,потлачени,презаузет,пријем-
ни, прикосновен, проблеми, проме-
на, прве године, путовање, радост,
радостипатња,Раскољников,редо-
ван, руски, руски језик, сан, секс,
сиромах, сиромаштво, славно, сме-
шно, социјала, срећан човек, стан,
стоматологија, страх, студентарија,
студентски дом, Студентски град,
студентскиживот,студије, студира-
ње, стварање, свињогојства,школа-
рина, школовање, талибан, тешко
доба,тешковреме,тежак,трагедија,
транзиција, требабити,трећегоди-
не, трема, тренутно, трг, труд,учен
човек,учења,учењак,учим,уморан,
уживати, ванредни, вечност, ведро,
великичовек,вредност,за2године,
задовољство, зајебант, завистан од
родитељских, зева, зезањеиучење,
жеља,жито,журка1;
800(173,484,136)+262+47+187

стваралаштво
уметност 156; рад 44; креативност
37; слика 31; дело, умеће, уметник
21; ликовно 17; песма 16; књижев-
ност, сликар, сликарство 14; писац
13; књига 10; креација, песник 9;
изум,наука,успех7;лепота,машта,
музика,песништво,уметничко6;пе-
сме, поезија 5; дела, градња, идеја,
књижевно, људи, сликање, знање,
живот 4; богатство, човек, деца,
кућа,машталиште,моћ,слике,тво-
ревина, вајарство 3; архитектура,
циљ, дар, духовност, инспирација,
историја,изуми, ја,књиге,креатив-
но,људско,нада,напредак,научник,
ново, песничко, скулптура, ствара-
ње, стварати, створити, свет, труд,
уметници,зграда2;академија,актив-

ност, анкета, архитекта,Аристотел,
беда, битно, боја, Бора Станковић,
брашно, будућност, бујно, cool, цр-
теж,четкица,даривање,даровитост,
делоум.,демијург,дете,Добривоје,
домине, достигнућа, достигнуће,
духовно, дужина, дворац од песка,
Египћани,ентузијазам,фрула,гале-
рија, геније, глава, глума, година,
грађевинац,гудра,идеал,игра,има-
ње,имати,имовина,имућство,ино-
вација,искоришћеновреме,испуње-
ње,изградња,излаз,језик,јунаштво,
каријера,ковчег,култура,Леонардо,
лично, лутка, љубав, магија, мајка,
мајсторство, макета, маштовитост,
мисаоно,мозаик,надахнуће,нагон,
награда, напор, народно, наслеђе,
настројеност,научно,неовде,неиз-
рециво, немаштина, непролазност,
нешто,нештоново,ништа,новина,
новине, новост, Његош, одлично,
оптимизам,оригинално,открића,па-
мет,парнамашина,Пикасо,писање,
писци,плес,поента,полет,полити-
ка,пољопривреда,породице,посао,
постојање, правац, превазилажење,
прича,пријатност,производ,прона-
лазак, просвета, радкреативан, рај,
размишљање,развој,ренесанса,руч-
ни рад, руке, руски писци, седење
над књигом, семинарски, симбол,
сликари, сликати, слобода, слога,
способност,срећа,стећи,стваралац,
Суњихаи, Свети Сава, свуда, тале-
нат, техника, темељ, Тесла, трава,
туш, у породилишту, у радионици,
удружење, ум, умештво, умно, ум-
ност,уништавање,успехпојединца,
установа,узбуђење,уживањеуживо-
ту,вечност,величина,вијуге,владе,
вредност,ВукКараџић,вцшоља,за-
довољство,задужбина,завршитифа-
култет,зграде1;
800(164,442,44)+225+27+158

студент стваралаштво
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суђење
Хаг 56; суд 54;Милошевић, судија
42;адвокат32;процес30;правда29;
казна27;пресуда22;порота,судни-
ца 20; затвор 18; злочин 17; чекић
15; неправда 12; кривац, кривица,
убиство11;Милошевићу10;Слоба
9; Али Мек Бил, Слободан Мило-
шевић7; осуда, страх6; криминал,
перика,спор5;досада,клупа,крив,
право, прекршај, С. Милошевић 4;
филм, мито, неизвесност, парница,
поступак,превара,смрт,сукоб,све-
док, убица 3; (не)правда, дрво, дуг
процес, фарса, грех, Кафка, крађа,
крај, криминалац, кривично дело,
лаж,напорно,непријатност,правед-
но,развод,рочиште,Слобо,Слобо-
дан,страшно,свађа,тетка,трибунал,
тужба,вешала,закон2;адвокати,Ali
McBeal
Америка, Ана Карењина, анализа,
Батић, базилика, беле перике, би-
тиили,борба,брига,бучно,будућ-
ност, буџење, буђење, Цоби, дело,
досадан, досадно, ЏЕГ, фамилија,
фер,Г,гадост,ГигаМоравац,годи-
не и године, гужва, Хага, Хашки
трибунал,игра,интересантно,исте-
ривање правде, ишчекивање, избе-
ћи, ја, јазавац, Јелена, Јуцаи Јеца,
кажњавање,клевета,коме,коначна
одлука,криво,криза,лакрдија,ло-
ше,луд,лупкањечекићем,мафија,
милиционери,мир,мирис,мојдруг,
мрак, мржња, мучење, најзад, на-
ма, намештаљка, напад, наравно,
неизвесно,нелепо,непогодност,не-
праведно, неприлике, нереалност,
нервоза,неспокојство,невин,неви-
ност, невоља, новац, одлука, окон-
чање, округ, опасно, Општински
суд,оптужени,оток,пакао,Палата

правде,папир,папирологија,пери-
ке,Перишић,пијанство,пирамида,
погрешно, порок, поштено, права
суд,правдаквази,препирање,пре-
ступник, презнојавање, проблем,
прошлост, Раскољников, расправа,
разрешење,решење,решетке,роби-
ја,Сандра,слабијем,СлобауХагу,
Слободану Милошевићу, службе-
ност,смор,снимак,Сократ,Солана,
Србији,сто,стрепња,стрес,строго,
струја, судар, судбина, судију, суд-
ство,сунђер,суровост,свађање,све-
доци,тата,телевизија,тестамент,ти-
шина,трајање,тражењекривца,три
дана,трпеза,тужена,тужени,уХагу,
убици,учење,ускрснуће,утакмица,
узбудљиво,ужас,вагање,вечност,за-
вера,због,зло1;
800(223,540,90)+219+19+150

суочавање
храброст 82; истина 73; сукоб 49;
страх42;проблем38;борба34;суд
25;сусрет22;свађа16;смрт13;дво-
бој12;дуел,проблеми,рат,саисти-
ном,живот9;очи,туча8;расправа,
судбина 6; стварност, сучељавање
5; изазов, конфликт, очи у очи, ре-
алност,сапроблемом4;бежање,ис-
пит,избегавање,лицеулице,непри-
јатељ, непријатност, одговорност,
око,победа,последице,сасамимсо-
бом,сасобом,снага,супротставља-
ње,тешко3;битка,бол,борбеност,
чињенице,чување,јачина,конфрон-
тација,леп,људи,насупрот,немир,
несигурност,обавезе,одлучност,по-
глед,понос,препрека,прошлост,ре-
шавање,ризик,родитељи,са,састра-
хом, са стварношћу, са судбином,
спремност,сукоби,школа,тешкоћа,
трема,увек2;адреналин,аргумент,

суђење суочавање
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бег,бес,бле,блиско,блискост,близу,
бој,боритисе,брига,будућност,че-
ло,чврстина,дрел,двејустрана,дво-
јељуди, двојице, гледањеистиниу
очи,Хаг,хватањеукоштац,искрен,
искреност, истином, избори, изла-
зак,ја,јаиродитељи,јакотешко,ка-
рактер,књига,контакт,контраст,ко-
штац, квиз, лицемулице, личност,
лопата,мајкеићерке,мама,мегдан,
милиција,могућност,мржња,мури-
ја, најтеже, нападан, напредан, не-
извесност, нелагодност, непријатно,
незгода,нежељеност,никад,ништа,
нужда, очвршћавање, одлука, одра-
стање,огледало,опасност,отац,ов-
нови,озбиљност,пандур,парк,пас,
подочњак, погледи, полиција, поли-
тика,помак,помоћ,понекад,посма-
трање,потешкоћа,поверање,пребро-
дити, препирање, прихватање, при-
хватањестварности,прилагођавање,
притисак,проблема,пропаст,против-
ник,раскол,равнодушан,ривалство,
РТС,рвање,систином,снеким,спо-
роблемом,спроблемима,сачињени-
цама,сачињеницом,саким?,саоба-
везама, са смрћу, са страховима, са
животом, сад, састанак, Сава, секс,
сигурност,смарање,смелост,социо-
логија,спор,столица,стрепња,суче-
љење, судар, сукобљавање, суочава-
ње,суочити,супарник,сусретисеса
неким, сутра, сведок, сведока, свет,
ШешељиКоштуница,што?,штумп-
фови, тренинг,ТВ,уочавање,упрте
очи,успех,виђење,власт,воља,вре-
ме,замка,запажање,завера1;
800(221,406,56)+212+45+139

суров
човек 63; окрутан 58; зао 54; груб
35; живот 32; лош 26; јак 20; опак

19; добар 14; опасан, свет 13; благ
10;хладан,немилосрдан8;безобра-
зан,охол,рат,страх,страшан7;га-
дан, одвратан, покварен, професор
6;грозан,ја,отац,убица,зло5;без-
осећајан, мушкарац, нож, оштар,
сиров,строг,владар4;бесан,безду-
шан,безобзиран,бол,диктатор,на-
силан, непријатељ, режим, свиреп,
тиранин3;бедан,безосећања,безо-
сећајност,дан,друг,дрзак, егоиста,
филм,казна,клима,кров,крут,лав,
лаж, љут, моћан, намргођен, наси-
ље, наставник, неправедан, нежан,
низак, одбојан, опасност, особина,
пас,песница,правда,природа, сам,
силеџија, слаб, смрт, закон, злоба
2; ?, баба, Баш-Челик, батине, бео,
бес, бездушност, безобразлук, бич,
битка,бљак,брат,бркови,бруталан,
будала,Цезар,Цица,цигла,црн,цр-
ни, црно, Црњански, чврстина, Да-
ба,догађај,драг,дрога,џелат,фини,
фуј,гад,газда,глуп,глупав,гордост,
грамзив, грозни, Хитлер, хладноћа,
играч, исправан, истина, истинит,
ИванГрозни,изгубљен,изопачен,ја
понекад,јадан,јадо,језик,језив,ки-
ван, клупа, кома, крај, криминалац,
крупан човек, крв, кваран, Лазар,
лед, леп, лопов, лоша особа, луд,
љигав, љубоморан, људи, Марина,
маска,мек,мекан,месо,методрада,
миш, мишићи, мој брат, монструм,
мучење,мушкирад,надзорник,на-
мрштене обрве, Наполеон, насил-
ник, нечовечан, недодирљив, недо-
стижан,Немања,Немци,немилосрд-
ност,непожељан,неприлагођен,Не-
рон, нервоза, нервозан, несхваћен,
несрећа, нешто ружно, нетрпљив,
неумољив,нијеваљда,никакав,ни-
шта,одбојност,одлучан,однос,од-
вратност,ограничен,околина,окрут,

суочавање суров
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окрутност, опстанак, орао, оштро,
отров,па,пакост,пакостан,пиштољ,
подлост,поглед,понашање,понекад
ја,понос,потез,прав,празан,према
мени, према неком, препотентан,
пријатељ, професор социологије,
професори, прост, противник, пут,
рагби, разбојник, реалност, ружан,
ружно,саставнидео,синдикат,сиро-
маштво,сировина,сив,сивило,сла-
дак,снажан,Стајков,стока,столица,
судбина,суморно,суров,свест,Шпа-
нија,талас,тежак,тигар,тлачитељ,
толерантан, трагедија, треба бити,
туп,Турчин,тужан,тврд,убитачан,
услов, Устав, ужас, ужасан, важан,
веома,ветар,власт,вођа,војнамузи-
ка,време,затвореник,зима,злобан,
злобник,злочин,звер1;
800(221,406,56)+266+29+186

сусретљив
сусрет46;добар37;пријатељ31;чо-
век27;дружељубив21;помоћ18;љу-
базан17;пријатан16;друг,виђен11;
досадан10;комуникативан,пажљив,
предусретљив, срдачан 8; састанак
7;чест,драг,наметљив6;друштвен,
фин, отворен, предузимљив, улица
5; близак, доброћудан, доброта, не
знам,осмех4;брижан,добро,глуп,
комшија, леп, љубазност, разуман,
срећан3;добарчовек,добрица,до-
бродушан, изненађење, кондуктер,
лик,мио,нападан,насмејан,несусре-
тљив,осећајан,осетљив,пажња,по-
кретан, познаник, познат, причљив,
пријатељски,пријатељство,присту-
пачан, пролазник, путник, рандеву,
разговор,рука,случајно,случајност,
срећник, сусед, сусрети, улизица,
увек,великодушан,видљив2;?,ак-
тиван, бака стара, баксуз, био, бле-

сав,близу,бојажљив,брижљив,цен-
тар,Цица,цимерка,чај,честовиђен,
чудан,да,дапомоћи,дапомогне,да-
лек, дарежљив, давеж, деда, девој-
ка, добар пријатељ, добра личност,
добродошли,доброћуран,добродо-
шао, додирљив,Дом омладине, до-
маћин, досада, досадно, досетљив,
доступан, довитљив, драга особа,
другови,друштво,дружељибив,дру-
жење,екстровертан,фолирање,гест,
глупо, гостољубив, хиперактиван,
храбар, храброст, хуман, и, имати,
издашан,изгубљен,излазан,излази
усусрет,изненадан,извештачен,ја,
јадан, јак,капут,китњасто,комуни-
кативност, контраст, корак,Кумане,
курјак, лаковерност, лингвистика,
лош, луталица, љубав,Маја, мајка,
маске, маст, Милана, младић, мо-
мак, мотор, наг, наиван, наклоњен,
налазинац, намазан, нападности,
народ, насртљив, не, небулоза, не-
ки, ненаметљив, необилазан, непо-
средан, неповерење, нешто значи,
неустрашан,невероватан,незаобила-
зан,незапослен,нежност,нијелош,
никакав,ништа, обазрив, обрадова-
ње,обузет,очајан,одбојан,одлучан,
одмах,одузет,ок,окретан,оптими-
стички,отров,отвореност,па,паме-
тан,пандур,пијан,писмо,плашљив,
плаво, племенит, поглед, пољубац,
помагач,поуздан,повучен,поздрав,
позитиван, пожељан, пожртвован,
прави, преда се, предострожност,
предухитљив,предвиђају,пресрета-
ње, превртљив, прича, причалица,
прихватљив, прилагодљив, прису-
тан, приземан, професор, против,
разлог, реткост, рођак, са другима,
сачекуша,сигуран,сив,сиx,сличан,
случајан, службеник, сналажљив,
снасхољуб, снисходљив, спонтан,

суров сусретљив
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спреман, спреман да помогне, сре-
сти некога, сретање, сталан, стално
виђен,сто,страх,судбина,сукоб,суо-
читисе,суров,сусретан,сусретљив,
сусретљивост, свугде, шетња, шта?,
табла, тачност, тајанствен, толеран-
тан,трговац,тупав,улице,усне,увек
ту,узалудан,веран,весео,видети,во-
љан,вољандапомогне,зао,зарпо-
стоји!,злоба1;
800(221,406,56)+272+160+201

светао
таман128;дан68;тен45;сунце39;
бео 35; лик 23; светац 16; простор
11;плав,сијалица,стан10;блед,оре-
ол, топао 9; човек, лампа 8; анђео,
бело, црква, џемпер, икона, кутак,
мрачан, небо, светионик 7; пут, со-
ба6;јасан,петао,сјајан5;Бог,боја,
ходник,леп,нада,плаво,позитиван,
свећа,тренутак,живот4;чист,крај,
облак,образ,очи,пријатан,прозор,
светлост, тунел, угао, весео, зрак,
жут3;црн,дом,дукс,идеал,Исус,
котао,лустер,месец,моменат,мрак,
недодирљив,осветљен,озарен,при-
мер, прозиран, прозрачан, пудер,
сјај, свет, ведар, врт, зора 2; анђео-
ски,анемичан,ауто,белац,беж,бле-
дило,блок,бљештав,болест,Божји,
брак,бронзан,будућност,цинг,чар-
шав,час,чело,чисто,Ћурувија,да-
лек,део,добар,доброта,дух,екран,
емоција, флуоресцентан, град, хла-
дан, храм, искреност, исток, Исус
Христ, изузетан, јарко, као сунце,
клуб,коса,кошуља,котаозаракију,
крајтунела,круг,лажњак,лепосве-
тли,лепота,лето,лице,лист,лудило,
мајица, манастир, мантил, мекан,
место,море,мошти,мудар,невиди-
љив, незанимљив, нежан, нијанса,

новчаник, орао, осмех, пас, пејзаж,
пешкир, Петроград, писац, питом,
плавокос,пљунути,поглед,позити-
вац,позитивниљуди,праг,празник,
предео,прозори завесе, пруга, пут
Ман.Цит.,радост,радостан,распо-
ложен, религија, сан, сат, сијалице,
славни, смирен, сок, спас, стам,
стар,сунчан,сунчандан,СветиСа-
ва, светларник, светлети, светло,
шал, тачан, тиква, тмуран, тон, то-
ник,топлина,топло,траг,усветлом,
угледан, ум, успех, велик, велики,
венчаница,веш,видљив,вино, зид,
звезда,женствен,жуто1;
800(164,442,44)+198+26+123

СветиСава
слава 74; храм, светац, школа 61;
црква47;просветитељ44;школска
слава41;српскаслава36;Хиландар
13; архиепископ 12; светитељ 11;
гимназија, икона, ореол 10; Врачар
9; празник, српство 8; брада,мана-
стир, православље, вера 7; химна,
Немањић 6; Растко, светлост 5; 27.
јануар,болница,историја,монах,Не-
мањићи,слова,традиција4; јануар,
књига,крст,просвећеност,просвеће-
ње, просветитељство, средњи век,
свечаност,СветаГора,светост3;дан
школе,духовност,ђачкаслава,фре-
ска,идол,мученик,мучење,пастир,
переце,писменост,просвета,српски
просветитељ,стваралац,свештеник,
свето,узвишеност2;+,1.Архиепи-
скоп,20.јануар,21.1,27.01.,бензин,
болницаБг,цар,цртежи,чисто,чо-
век, давна прошлост, дечја слава,
доброта, добротвор, дух, духовни,
духовни вођа, духовник, духовно,
егоиста, екскурзија, епископ, глава,
глупак, година, Грчка, гром, химна

сусретљив Свети Сава
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С.С.,хомосексуалац,хор,хришћан-
ство, Карађорђе, комуњара, краљ,
кретен,крснаслава,крститељ,кул-
тура, купатило, лажни пророк, ле-
генда,лепота,лик,ликСветогСаве,
љубав, Милешева, моја гимназија,
моја слава,monk, мудрац, мудрост,
на тавану спава, наш пастир, наша
слава,небо,Никеја,очи,одличан,од-
мор,олтар,омиљенисветац,основ-
на школа, Остоја, отац, патријарх,
песма,писменизадатак,пламен,по-
нос,поп,поштовање,потреба,при-
редба,простчовек,просветар,про-
светленост,просветљеност,путоказ,
путовања,радост,распуст,реформа-
тор,религија,састав,скоросве,сла-
ва школе, славан, славље, смешно,
смрт,снагавере,спас,спаситељ,Ср-
бе воли..., Србија, средњевек. књ.,
стожер, Студеница, свештенство,
Света Петка, светац велики, свети
човек,СветиМарко,СветиНикола,
школство, шума, тата, треба да се
слави,учитељ,учтивост,улица,ум,
умност, ускликнимо, узвишено, ве-
личина,великачаст,вода,зачетник,
заштитник,злато1;
800(235,199,417)+180+22+122

свуда
около91;билогде45;нигде36;ва-
здух28;увек23;туда16;наоколо14;
све, свет 13; било куда 11; око нас
10; куда 9; ићи, на све стране, сву-
где8;околина,овде,свагде7;где6;
кики,овуда,природа,пространство,
трава,туга5;никуда,смеће4;цвеће,
где?,љубав,људи,много,никуд,по
целомсвету,посвету,политика,про-
стор,слобода,широко,туитамо,у
свету,унаоколо3;безброј,цеосвет,
често,everywhere,гдегод,гужва,ја,

кретање,ливада,луда,место,море,
мрави, неизбежно, ништа, одасвуд,
око, окомене, окружење, путовати,
распрострањен, распрострањено,
распрострањеност, равница, снег,
стално, стићи, свашта,ширина, та-
да,тамо,улица,вода2;ауспух,ауто,
аутомобили, баш, беда, бескрајно,
безвременост, бих се нашла, било
гдје,билокуд,билокудакики,било
кудакикисвуда,бубе,цвет,далеко,
дан, део, досада, доступан, дрога,
друштво, дрвеће, ђубре, епидемија,
гдегодсеокренем,гдестигне,глу-
пост,ГоцаТржан,голежене,гомила,
град,гром,ГСП,хаос,хладно,хлад-
ноћа, и нигде, и увек, их има, има,
иманеправде,изгубљен,капа,кики
бомбоне,кики-бомбона,киша,кола,
комарци, комерцијала, корупција,
кретатисе,криминал,крвоток,кућа,
КУД Идијоти, Лабус, лист, лишће,
локација,лудница,маса,месту,мно-
штво,мобилни,моћ,мојдруг,мрак,
насвимместима,надалеко,наркома-
ни, насиље, нашироко, наука, небо,
недефинисано, недоумица, негде,
некуда,немогуће,немогућност,нео-
дговорност,несклад,неуништивост,
новчаник,обично,обилазак,обила-
заксвета,оконасјебеда,олош,ону-
да,опалолишће,отићи,пада,пара-
ноја,помало,поћи,поћикућидоћи,
пођи,пођикућидођи,покрет,пома-
ло,понегде,породица,посвуд,посву-
да,потпуно,прах,присутно,прохо-
дан,простран,пространо,пуно,пу-
стош, путићи, путовања, путовање,
расуто нешто, разасуто, разбацано,
ружно, сасобом, сада, самоковас,
саобраћај,сенаћи,сида,смиреност,
смог, смор, смрди,Србија, стан, су
бактерије,сунце,сваштара,свеоко-
ло,свемир,свестрано,свуда,шетња,

Свети Сава свуда
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широк,шума,тад,тамоамо,тло,тра-
жење,тражењесебе,усвакомделу,
усвему,учење,уд,уопште,успон,ва-
сиона,весело,ветар,виђено,вирус,
вртлог,запршка,зараза,збрка,змај,
знаци,зрак,ЖељкоЈоксимовић,жи-
вотнициљ1;
800(235,199,417)+242+124+167

тад
онда130;сад102;кад98;никад38;
некад 35; време 21; прошлост 19;
илиникад11;иникад9;када,нека-
да,тада8;исад,утовреме7;ини-
кадвише6;давно,догађај,сада,тач-
ност, у том тренутку 5; будућност,
једном,одмах,састанак,тренутак4;
билонекад,итад,ил’никад, јеби-
ло,моменат,одређеност,пре,сутра,
урадити3;билокад,далеко,датум,
дешавање,доћи,договор,илисад,ју-
че,касније,можда,навреме,некад
давно,одлука,раније,сат,тачка,тад,
тогдана,утомтрену,увек2;акада
то,авион,баш,башкад,бејаше,бе-
ше,билоједном,битка,блискапро-
шлост,циљ,чекање,ћудоћи,даљи-
на,данас,дефинисаност,десилосе,
детињство,дођи,долазак,доста,ђу-
бре, готово, и кад, и никад  више,
и више никад, идем негде, идемо,
истогтренутка,историја,ја,јебило
боље, једно, кад је све готово, кад
тад,коначно,кућа,макад,међутим,
младост,мора,море,може,нада,нај-
зад,након,наређење,некадјетоби-
ло, ни, нидош, никад више, никада
више, ништа, обећање, објашњење,
одавно, одлагање, однекуд, одоше,
одређено,ондакад,остварење,пак,
питање,планирање,понекад,после,
после свега, правовремено, пре де-
сет година, прецизно, прецизност,

препричавање, прича, пријатно,
приповедач, прошло, прст, пуцањ,
рођен,рокнаредба,садиувек,сада-
шњост, самбиомлад, само једном,
сећање,секунда,снег,старт,сусрет,
шта, тачан, тачновреме,Тадић, та-
мо,then,тогтрена,тогадана,унеко
време,уодређеновреме,узаказано
време,управотада,успомена,успо-
мене,временскиинтервал,закашње-
ње,зашто1;
800(223,540,90)+160+75+106

таман
светао69;црн39;посла36;довољ-
но 32; мрачан 29; ноћ 26; мрак 24;
кнап 21; тен 19; одело, панталоне
18;баш,доста15;толико14;одећа
11; добро, одговарајуће, потаман 9;
ципеле8;одлично,тачно7;црно,од-
говарајући,тесно,туга,задовољство
6;човек,одговара,подрум,простор,
таван, тмуран 5; бео, хаљина, како
треба, колико треба, одмах, посао,
затворен4;ципела,црнац,fit,мало,
облак, одговарати, одличан, по ме-
ри,прозор,сад,сив,страх,страшан,
сукња, тако, удобно, зид, живот 3;
блуза,довољан,ето,фармерке,гар-
дероба,једнако,кутак,лепо,лош,ма-
јица,мрк,навреме,најбоље,нерас-
положен,одговарање,патика,скоро,
соларијум,свет,светло,тегет,тужан,
удобан,уско,узак,величина,велико,
затвор2;аман,аманзаман,башта-
ман,безизлазан,бицикл,био,благи
недостатак, боја, бол, брод, бројка,
бронза, буџак, црна религија, црна
рупа,ћошак,дан,депресија,дивота,
добар,добростоји,допадљив,дукс,
џемпер,ђаво, елегантан, елегантно,
фен, фино, град, хладан, хлеб, ход-
ник,храна,исправно,јама,кафа,ка-

свуда таман
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као,какаотреба,канап,каснити,ко-
лико, коса, космос, кошуља, кожа,
крај,кревет,кућа,леп,лик,љут,ма-
ли,малопре,миш,мојдругтакозо-
ве свог пса, моментално, монотон,
мршав, мршаво, музика, најлепше,
намргођен, намрштеност, наше, не-
бо,недовољно,негативан,немогуће,
неопходност,несрећа,никад,обрве,
одбојан,одела,одговарајућ,ок,око,
онако,орман,оштар,овде,памери,
папир,парк,патике,победимо,под,
подесан, поглед, попуњен, после,
потпуно, потпуно одговарати, пра-
во, прек, прича, присан, пристаје,
призор, пропаст, прошлост, прслук,
пуно, реткост, ружно, сако, сасвим,
савршен,савршено,сигурност,скла-
дан,скривен,смостигли,соба,спава-
ње,старке,стран,судбина,суморан,
супер,све,светли,светлост,такоје,
талас, таман, течно, тек, тело, тик,
толика,тренутак,тунел,убрзо,угао,
улаз,умереност,уопштено,виткост,
влажан,врх,замало,задовољан,за-
ман,зао,зависишта,знак1;
800(164,442,44)+233+19+148

таст
ташта132;деда38;отац30;женин
отац 26; човек 24; зет 21; род, ро-
ђак20;породица,родбина12;муж,
старац, свекар 9; старији човек 8;
тастер,жена7;досада,поштовање,
тата6; доброта,фамилија, свађа5;
мушкарац,незнам,село,тост4;бр-
кови, матор, пријатељ, свадба, сва-
стика, свекрва 3; ауторитет, брак,
будућност,част,чланпородице,ћа-
ле,далеко,давеж,дебео,ђубре,гун-
ђало, и ташта, мужев отац, немам,
очух,озбиљан,помоћ,проблем,ра-
кија, смор, стар, страх, тег, тостер,

удаја, закерало 2; аждаја, баџа, без
везе,биос,битан,богат,циција,че-
сма, чика, чикица, члан, човек са
брковима, Дарко, дебељуца, дека,
деофамилије,деопородице,добро,
ђедо, европски, фамилијаризација,
фотеља, гледа тв, глупост, године,
господин, гунђати, и остали, Ива,
избегавати,јуј,какавтакав,контро-
ла,круг,крупан,кућа,лик,лопов,лу-
дак,љутчовек,мајка,маст,матори,
Миле, миран човек, мој, мој деда,
мој претходник,момак,мргуд,мр-
тав,мржња,мука,  мужевљев син,
мужевљевесестремуж,мужјакзми-
је,најбољи,неразумем,небитност,
нечији,нећуганиимати,неки,не-
кичовек,некитамочика,неко,неко
одродбине,нема,немамга,немам
таста, непостојеће, непознат, неро-
ђак, незаинтересованост, незгодан,
никада, ништа, ништа битно, нож,
обичај,очевотац,оловка,орах,Осо
Лепеш,отацдевојке,отацжене,оти-
ћи,панталоне,паре,Партизан,пеца-
ње,Пеле,пивопија,подршка,попу-
њавање,постер,пошта,повезаност,
повученост,пожури,пријатан,при-
сно,промена,пушка,радан,Роџер,
сачувај Боже, сељак, слога, смех,
смејање, смешан, смрт, снаха, сна-
ја, снајка, споредност, стаја, стар
човек,старацчовек,стари,старије
лице,старост,странац,строг,стро-
гост, стрпљивост, супин, супруг,
сутра, сват,шахиста,шала,шурак,
тамонеко,таст, тазбина,тест,туч-
ко,ујка,улагивање,улизивање,упо-
моћ,упознавање,ужас,весеље,ви-
сок,власт,волети,воља,заједница,
закон,завеса,звоцање,жеља,Жика,
Живојко1;
800(223,540,90)+215+141+158
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тата
мама258;отац34;родитељ29;љу-
бав24;сигурност21;ауторитет13;
мој,заштита12;имама,мата9;брко-
ви,главапородице8;брада,пошто-
вање7;породица,пријатељ6;брига,
доброта,строгоћа5;ћале,идол,осло-
нац,заштитник4;човек,детињство,
јачина,мојтата,најдражи,подршка,
смех,строгост,топлина,узор3;алко-
хол, блискост, болест, далеко, деда,
добар, друг, џепарац, газда, глава,
храброст,ја,кола,кућа,мали,мати,
мудрост,најбољипријатељ,Никола,
осмех,пажња,посао,пут,рад,разу-
ман,савет,снага,страх,тепање,ТВ,
вика, висок, вољена особа, закон
2; Александар, батине, безбедно,
безбедност, битност, близак, близи-
на, Бог, болестан, брат, бу, ценити,
цигарете, cool, црн, црно, црвено,
Чаки,чему,чувар,дадy,даљина,де-
бео,дивно,добро,дом,доминација,
драгаособа,Драган,драго,џемпер,
енигма, фаца, фигура, финансије,
фудбал,галама,глас,главафамили-
је, глава куће, Горан, гума, храбар,
хумористичка, идиот, има, имати,
интелигенција, инжењер, искуство,
изласци,једини,камион,Канада,Ка-
та, кравата, кулер, купити, лепота,
лик,лук,лупетати,љупкост,љутња,
мајка, матичар, матори, мешалица,
мијецар,мили,Милош,Миша,мо-
билни,мојидол,мојотац,монитор,
мозак,мржња,најбољи,најбољичо-
век,најдуховитијаособа,наклоност,
нана,неокрећисесине,недостатак,
некомуникативан, нема, немам, не-
мамга,немати,неодговорност,нео-
дређеност,непоколебљивост,нешто
драго,нештонајлепше,нијенорма-
лан, никад, новац, обожавање, обо-

жавати,образ,очи,оделоикравата,
одмила,омиљеналичност,омиљени
лик,он,опетбесан,осећања,особа,
папа, паре, патња, патријархалност,
патријархат, пецање, пиво, плата,
помагање, поштовати, поверење,
пожртвован, пожртвовање, права,
први родитељ, пушач, пушење, ра-
дост,разумевање,развод,родитељи,
родитељскаљубав,рукомет,Русија,
рваљ,салата,самомој,самопоузда-
ње, седа коса, симбол, син, Слави-
ша,смиреност,смрт,спалиоЂенку,
спава, срце, срећа, стабилност, ста-
решина, строг, стрпљив, стубпоро-
дице,Сунце,суровост,свађа,Света,
шофер, труба, углед, укори, умро,
узвишеност, важна личност, вино,
Влада,ВладеДивац, воћко, војник,
војска, волети, воли фудбал, волим
га,воз,врата,заповедало,заповеда-
ти, заувек, Здравко, зелено, зелено
поље,знање,живот1;
800(221,406,56)+250+25+183

ташта
свађа 53; жена 48; зет 39; баба 28;
свекрва 21; женина мајка 15; таст
14; бака, мајка, вештица 13; змија
11;досада9;мама,породица,звоца-
ње8;машта,род7;брак,муж,род-
бина,роспија6;мржња,таштина5;
напаст,неслога,смор,смрт,старија
жена, сујета, ташна, тата, зло, зво-
цало, женина мама 4; језик, мука,
поштовање,проблем,рад,ужас,зло-
ба, злоћа 3; баксуз, бедак, доброта,
досадна,џангризало,џангризава,ка-
тастрофа, колачи, лоше, љубомора,
маћеха, мамина мама, мрак, напор,
не,немамје,непријатељ,неслагање,
невоља, ништа, отац, пакост, пре-
зир,пријатељ,пуница,рођак,стара

тата ташта



466

жена,страх,свашта,виц,зла2;аб-
нормално,алапача,бабарога,баки-
ца,башта,бежи,бифе,блабла,боли
глава, Боже свашта, брачни живот,
брадата жена, брбљање, брига, ца-
рица,Цица,цвет,чија?,далекирод,
далеко, давеж, деца, део породице,
добра,дображена,досадио,досадна
баба,драгамама,другамајка,друга
мама,џангризање,џора,елеганција,
феминизам, фризура, фуј, гњаважа,
госпођа, грбача, груба, гунђало, ха
ха,хладно,ијао!,исвекрва,итаст,
испит, јадно, јама, јарац, јошнисам
ожењен,калаштура,камин,казназа
зетове,кез,киселина,компликовано,
космос, крава, крезуба, кућа, кул,
курва, ладан шприцер, лаје, леле,
лепа,левосметало,лошзнак,лоша,
лошиодноси,љубав,љубазна,мајка
супруге,мајкажене,матори,мекике,
мењамташтузапитбултеријера,ме-
тла,миламама,мир,младинамама,
мојабаба,мојабака,мојамама,мо-
јамаманекоме,мртва,муке,мужев
непријатељ,мужевљевамајка,нагва-
жда, наклапало, намћор, наметљи-
вост,намрштенафаца,наркодилер,
нeвоља, не баш вољена особа, не
подносисе,нећујениимати,неинте-
ресантно,неизбежно,немам,немам
још,немогуће,неподношљивост,не-
посредност,непотребно,непријатељ
број 1, нешто лоше, нетрпељивост,
неважност, невоље, незаобилазна,
никако, ништа ружно, ноћна мора,
обавеза,одбојност,ограничење,охо-
ла,Оља,он,ооо,опасна,опасница,
опрез, осмех, особа, озбиљност, па
њене свекрвемачка, пашта, пакао,
паштета, појам, поквареност, поно-
сна, прашта, прецењеност, предра-
суде, прича, придика, прихватање,
пријатељство, проблем?, проблеми,

протеза,радисвашта,радилица,ра-
дост, раме, реп, робија, рођака, Ру-
сија, ружно, сачувај боже, сарма,
Саша, себе, секира, скот, слагање,
слога, смарачица, смарање, смех,
смета,смо,снаја,способан,срцеје,
стара,страшнажена,страшно,стри-
на, строгоћа, сујетна, сукња, супер,
супротност,супруга,сурова,свадба,
свађе,свастика,штодаље,тама,тан-
те, ташт, ташта, таштино, тазбина,
тешко, тиранин, трач, треба да се
поштује,тужна,ТX,убити,ух,упс,
уздржаност, варјача, вашар, велик
мрак,Венеција,вицевиоташти,ври-
сак,закерало,закон,замарање,затег-
нутост, зла маћеха, зла жена, змај,
жене,женидба,живот1;
800(235,199,417)+292+102+219

телефон
мобилни 106; број 84; разговор 73;
рачун43; звоно33;позив31;жица
21; комуникација 20; веза 18; слу-
шалица 16; апарат 11; звоњава 10;
дечко8;досада,прича7;другарица,
именик 6; ало, бежични, фиксни,
глас,љубав,порука,причање5;број-
чаник, бројеви, хало, вест, звук 4;
друг, говорница, излазак, ја, кабл,
мој,састанак,звони3;буђење,бука,
црвени, црвено, ћаскање, друштво,
дружење, двојник, глупост, хитно,
hot line, кабал, комуникације, кре-
дит, кућа, мама, Мобтел, мој теле-
фон,Нокиа,папир,поруке,потреба,
пријатељи, Пупин, разговори, Си-
менс,справа,средствокомуникаци-
је, телефонски апарат, телефонски
рачун,великирачун,звати,звонити
2; 011/------, 011/92, 014, 176-0007,
3242410,3323-017,500-368,603789,
666-666, 715-109, 874 549, 875-690,
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Аца,AIDS-а,алоало,апел,баба,ба-
ка, бебе, Бел, бели, Биља, биоскоп,
блебетање, бљак, број телефона,
бројке,брујање,брзо,цвеће,ћелија,
ћошак, даљина, девојка, досађује,
доступност, другарице, дугме, џа-
кање,ђубре,есад,факс, глад,хало
говорница, хало-говорница, хитан
случај, ил телефоно, информација,
искључен, изненађење, јарболи, Је-
ца,канцеларија,картица,компјутер,
комуникационисистем,контакт,кућ-
ни, Лозница, Маја, Марија, марка,
Матеја, мобилни фиксни, мобилни
не,мост,мрежа,нећедамиплате,не-
ко,неопходан,нештобезчеганемо-
гу, нон-стоп, нотес, новац, обавеза,
обавезно,обожавам,очај,паре,пхо-
не,плаво,податак,покварен,посао,
пошта, практичност, предмет, при-
чаоница, причати, пријатељ, ПТТ,
рачуна, ради звоно, радост, Румун,
рупе, састанци, сат, секретарица,
сестра,симболопштења,скупо,сло-
бодновреме,слон,смор,СОС,спас,
споразум, справа за комуникацију,
срећа,страх,тата,технологија,тел.,
телефакс,телефон,телефонскиброј,
трач,туту,тужибаба,тв,уређај,ва-
жно,вера,време,забава,зезања,зе-
зање,звонце,зврк,звррр,жице,жи-
чани,жуто1;
800(235,199,417)+205+21+136

телефони
мобилни 109; звоне 107; разговор
39;комуникација37; глуви29; зво-
нити 22; причати, рачун 18; звати
15;жица14;рачуни,веза,жице13;
бројеви, раде, разговарати 10; зво-
но 9; не раде, везе 8; разговори 7;
именик, покварени, позив 6; пору-
ке,звони5;број,информације4;бе-

жични,централа,досада,глас,хало,
контакт,порука,слушалица,важни,
велики рачун, заузети, звоњава 3;
бука,ћуте,дечко,друштво,глув,го-
воре,говорница,мода,Nokia,поску-
пели, пошта, потреба, повезаност,
позиви,прича,пријатељи,речи,Sam-
sung, скупи, слушалице, средство
комуникације,волим,врући,звук2;
041,041200400,3221949,апарати,
баба,безњихсенеможе,безвезе,
битно,бљак,боје,брбљати,бројча-
ник, бројке, брује, брзина, буђење,
Цетиње,cool,цврче,чудо,чути,чу-
тисе,чуту,даљина,дивно,допуна,
досадно, досађују, дуги разговори,
двојници,фенсери,гласно,гласови,
глувоћа, говорити, хот лине, играч-
ке, импулси, интернет, изуми, ја,
кабл, комуницирати, комуникаци-
је, контрола, кратко, кредит, кућни,
купити, линије, локна, лоши,Лука,
љубав,љубав прекожице,љубича-
сто, ме излуђују, мобилна, мобтел,
мој,мрежа,мрзим,мука,најбољии,
наричу,несилазисаслушалице,не-
мати, неопходни, неопходно, нови,
њихову, обожавам их, очекивања,
очекивање,одувек,огромнирачуни,
окренути, окретати, омиљено, он,
откриће, плаћати, покварен, поква-
рено,потребнасам,потврдити,пози-
ти,позвати,позвонити,предајници,
престају, причање, ПТТ, рачун!!!,
разговарам,разни,рингишпил,сати,
секретарица,секс,сименс,сиво,ски
рачун,скупо,слушати,спас,справе,
средство,стари,сунајбољиизум,су
практични,сусмор,сусупер,свена
свету,свуда,телефонирати,тишина,
трошак,удаљеност,угасити,усијан,
усијани,услужни,узбуна,узнемира-
вање,важансам,великииздатак за
породицу, вест, вести, вика, Витез
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Која,време,запиво,заразговор,за
трачарење,злокобнесправе,зујали-
це, зује, звона, звоњење, зврцкање,
зврндању,звррррр....,звуке,жеђ,же-
не,живот1;
800(165,414,181)+210+24+147

телефонирати
звати 101; причати 70; телефон 50;
мобилни 40; рачун 37; разговарати
33;разговор30;број19;слушалица
14;дуго11;глас9;хало,прича,жи-
ца8;кући,мобилнителефон,позив,
пријатељ7;комуницирати,веза6;по-
звати5;чути,досада,порука,сатима,
телефонски рачун, трач, уживање,
уживати 4; ало, брбљати, ћаскати,
комуникација,контакт,мама,прича-
ње,великирачун,вест3;бројчаник,
бројеви, цимати, договор, другари-
ца,другу,фотеља,говорити,губити
време, губљење времена, импулси,
информација,информисатисе,кон-
тактирати, љубав, некоме, опушта-
ње, пишати, радост, срећа, стално,
увек,вц,забава,задовољство,звони-
ти2;„ало“,02361617,3210,988,а
рачун?,Алекса,алоало,ало!!!,Ана,
Bell, бити у контакту, битна ставка
уживоту,блабла,блам,блебетање,
блејати,близина,близу,богат,Боја-
на,Бранка,брбљање,бринути,брзи-
на, брзо, C45, цимерка, цвркутати,
чај, чекање, често, четовати, чути
глас, ћакулати, ћаскање, да, дечко,
девојка,дивно,досађиватисе,драга
особа, друг, другарице, другарици,
друштво,дуг,дугразговор,дугираз-
говири,дуготраје,дужина,фиксни,
фонтел, фонто, говорница, хитно,
hot line, импулс, информације, ин-
формисати,ја,јавитисе,језик,Јови,
како добра ствар, картица, касније,

комникација, комуникације, кућа,
лупетати, мајци, мање, међународ-
ни,мислити,много,многоневаља,
набијатирачун,најјачаствар,напра-
витирачун,напредак,навика,неком,
немамкредит,немогуће,неограниче-
но, нервоза, ноћ, Нокиа, нон стоп,
новац,новост,њему,обожавање,об-
радоватисе,одмор,окретати,олак-
шање,опсесија,основа,паре,Петар,
поласата,причатителефоном,прија-
тељство, пријатељу, привидна бли-
скост, прсти, рачуни, расположење,
разговаратителефоном,развлачити,
ретко, родитељи, рођацима, ручан,
рупица,ружан,сам,саморазговара-
ти,седети,сигнал,скраћивати,сла-
ти поруке, слон, слушати, смарати,
сналажљив,Соња,СОС,СОСканал,
Станоје, страх, сунца, супер, сваки
дан,свирати,Тања,теби,телефони-
рати, телеграф, тишина, трачарање,
тражити, трошити, ту ту, убијати
досаду, убирати, ући, уговор, ухо,
успех,важневести,вече,вечито,веч-
ност, везе, волим, време трошити,
занимљиво, завист, зивкати, знати,
желети,журба1;
800(221,406,56)+228+42+164

телефонски
именик 254; разговор 135; позив
128; рачун84; број 64; слушалица,
телефон 6; мобилни, разговори,
веза,жица 5; кабл,жице 3; апарат,
говор,линија,манијак,пошта,при-
ча, рачуни, стуб, везе, жичани 2;
бандере,бројчаник,брз,брзо,брже,
Цеца,црно,црвено,да,даљина,да-
љински, дечко, другарица, дугачко,
џепни,гајтан,глас,говорница,хало
говорница, име, импулс, ишчекива-
ње, кабал, колпортер, компјутерски,

телефони телефонски
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људи,модерно,музика,неискрен,не-
извесност, невидљив, обавештење,
очекивање, посредан, поштански,
поздрав, позиви, позвати, причање,
ПТТ, рачунски, радио, разговарати,
ручак, слушање, смирујући, СМС,
срећа, стално, струја, танко, техни-
ка, типке, уметник, уређај, усмени,
уштеда времена, увијено, велики
рачуни, вештачки, занимљив, зец,
звук,женски,жицом,жичано1;
800(164,442,44)+89+11+66

телевизор
филм85;серија39;екран32;доса-
да31;кутија,слика26;програм,ра-
дио25;Пинк20; апарат, убоји17;
забава16;боја15;одмор12;антена
11; видео 10; серије, тв 8; медији,
прозор,разонода,уређај7;емисија,
губљењевремена,информације,со-
ба,свет6;боје,филмови,глупост,ре-
кламе,Симпсонови,слике,вести5;
даљински, емисије,фудбал, инфор-
мисаност, кућа, манипулација, му-
зика, Sony, спорт, заглупљивање 4;
БК,црно-бели,гледање,гледати,ин-
формација, кауч, колор, опуштање,
покварен, слободно време, справа,
шарено,шпанскасерија,телевизија,
затупљивање 3; Б92, канал, кошар-
ка, лаж, монитор, МТВ, политика,
поподне, реклама, Симпсонс, сва-
штара,техника,транзистор,ужас,ве-
лик, водитељ, заблуда, занимација,
зараза2;АлиМекБил,alldaylong,
анкетамојминут,безнађе,биоскоп,
блеја,болест,будалаштина,буљити,
црна кутија, цртаћи, цртани, чипс,
ћук,даљинац,дангуба,дангубљење,
дневнасоба,догађаји,доколица,до-
садан, досадна конзерва, досадно,
Досијеx,достигнућа,дрога,дугме,

Ђинђић,Е110,EI,Филипс,фотеља,
глава,глупесерије,глупости,говор,
Grandshow,хоби,играчка,иронија,
испирање мозга, Ива, избор, Izzy,
ја, јаке боје, канали, каша, керами-
ка, кич, компјутер, комуникација,
кран, кревет, кухиња, квалитетни
програм, квар, кварење очију, квиз,
ленчарење,лежање,лош,мајмун,ма-
ли,маликућниекран,манипулације,
маркетинг,медиј,медије,миље,ми-
љенце,моћ,мода, навика, непотре-
бан, незаменљив, ништа, ноћ, о.к.,
образовање,одузимањеенергије,од-
узимањевремена,одвратан,оправка,
поглед у свет, покварио се, понуда,
популарност, предмет, преокупаци-
ја,пропаганда,прозорусвет,радио
таласи,Радован III,разбибрига,ра-
зноврсност, ретко, роб, садашњост,
само паника, Самсунг, седење, се-
стра, Симпсони, сиво, скаламерија,
смарање, смор, снег, снови, Сони,
South Park, спаса, спикер, средство
ком,StojaCity,свађа,шуштање,тач-
ка,тата,TheSimpsons,Тошиба,троу-
гао,тупост,твапарат,убијадосаду,
убијањевремена,убиство,убитидо-
саду,укључен,упаљен,утицај,уза-
лудност,велики,визуелно,време,за-
бављање,занимање,занимљиво,за-
нимљивост,затупљеност,зависност,
зрачи,жвака1;
800(223,540,90)+222+17+144

телевизором
гледати53;филм33;пред30;гађа-
ти 25; серија 21; управљати 17; у
свет15;седети12;забава11;екран,
Пинк,програм10;даљински,доса-
да9;радиом,слика,убоји8;одмор
7;информација,информације,мани-
пулација, сазнати, серије 6; антена,

телефонски телевизором
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кутија,управљам,време5;екраном,
гледам, губљење времена, манипу-
лисати, разбити, утакмица 4; боја,
глупости,губимвреме,информиса-
ти, медији, музика, не гледам, нер-
вирати, опчињен, отупети, поглед,
прозор,разонода,убудућност,уби-
ти,ударити,угасити,видео,видети
3; цртаћи, емисија, фудбал, гађам,
гледај,обавестити,обавештење,од-
марати,оглашавати,опуштање,пра-
тим, призор, пропаганда, радијом,
разбити главу, рекламе, руковати,
сазнајем,седење,симпсонови,стру-
ја,свет,трачеви,учити,вести,заглу-
пити, заглупљивање, заглупљивати,
заглупљивати се, заокупљен, засле-
пљен 2; Алмодoвар, антене, апара-
том, апеловати, БК, биоскоп, бити
опчињен, бити опседнут, блејати,
блејим,бојење,буљити,црно,ћуте
убити,да,далеко,даљинским,днев-
насоба,донауке,допобеде,допро-
пасти, досађивати, досађивати се,
досегнути,дркати,друштво,дружи-
тисе,е.р.,екранубоји,емисије,фо-
теља,фотељом,гађао,гламур,гледа-
јуусвет, гледамо, гледање, гледати
ТВ, глупавиш, глупост, Гранд шоу,
губитипамет, губитивреме,игром,
информисаност,информишемсе,ин-
тернет,испирање,испред,избори,ја
седим,јавномњење,канал,кич,књи-
га,коцка,кокице,компјутер,компју-
тером,комуникација,контролисати,
коњ, крос, кроз прозор, кроз свет,
кроззид,кућа,квар,лагати,лаж,ла-
жи, лењост, летећи старт, лош вид,
лошанавика,мачка,манипулисање,
маска,медије,медијима,Милетран-
зиција,мода,мрак,мрав,нателеви-
зор,напад,научен,недају,негледам
много, не одвојати се, не робујем,
небо премрежити, недеља, Никита,

ништа, о главу, обавештавање, оба-
вештавати,обавештеност,образова-
ње, образовати, очи, он, опседнут,
опседнута, опседнутост, оружјем,
ослепети, ошамућен, отићи, озра-
чити, палим, паметовати, по глави,
погледусвет,покварити,политика,
помагати,поправити,поручити,по-
сматрам,посматрати,посматрати...,
прањемозга,прати,пратити,прено-
сити,приказивати,противник,прово-
цирају, прозором, пунк, рачунаром,
радио,разговарати,разговор,разви-
јати,реклама,рекламирати,роб,ру-
ководити, рукујем, сам га погодио,
самзадовољна,сарма,сателит,сате-
лити,сазнавати,сегађам,сегађати,
се хипнотишем, се храним, се ин-
формишем,сенекористим,сеобра-
зујем, се снабдевам, се трујемо, се
успавам, се забавити, се забављам,
сезабављати,сезаглупљујем,сеза-
глупљују, се занимати, седим, секс,
сестра,сексиград,скупљапрашину,
слеп,слепило,слепим,слудети,слу-
шати,смарање,смог,снег,соба,сочи-
во,спас,спавати,Spice,спорт,срећа,
стакло, стичем знање, свакодневни-
ца,свашта,светвидим,светли,све-
тло,шалтам,шаренило,ширитизна-
ње,тегађам,трговати,тровани,тру-
јемо,туп,ТВ,уболест,углаву,ујуг,
укоприве,укући,уп.м.,упомоћ,у
прозор,усмисао,уСрбију,убедити,
убијам, убијам време, убити време,
уче, учим, удри мушкарце, угасите
га, укинути, уназађивање, упалити,
упознавати, управљач, управљају,
усвојити, утицати, уживање, ужи-
ваш, велики, велики екран, видеом,
видим,владају,волети, забавитисе,
забављати, задаци, задовољство, за-
глупети, заглупљује, залуђен, зама-
рам се, занимати се, занимљивост,

телевизором телевизором
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заокупиран,зараза,засенити,засле-
пети, заслепљивати, затупљивање,
затупљује, заузет, заведен, зависан,
зло,зрачење,живети1;
800(165,414,181)+340+54+257

тело
вретено98;витко39;човек31;дух
19;лепо18;згодно17;жена15;ле-
пота, рука 14; душа, кожа,мишићи
11;ноге10;организам,виткост,жен-
ско9;људско,руке8;девојка,глава,
голо,наго,здравље,здраво,змија7;
фигура,секс,sex6;бело,изглед,те-
ло 5; акт, анатомија, говор, љубав,
орган, снага, спорт, вежбе, жене 4;
биће, билдер, целина, дебело, дије-
та, добро, геометрија, грађа, купа,
моје, нога, одећа, одело, савршен-
ство,теретана,топло,згодан,живот
3; бирачко, чврсто, део, голотиња,
грех, груди, хладноћа, игра,изазов,
извајано, леш, лице, манекен, ма-
терија, мртво, мушкарац, предмет,
развијено,савршено,силуета,скулп-
тура, слика, смрт, снажно, стомак,
страно, страст, струк, топлина, то-
плота,труп,уметност,вајање,змиј-
ско, жеља 2; аеробик, атлета, аура,
бајно, Бане, белина, бицепс, боди
билдинг,body,Бог,боја,бол,болест,
БредПит,целулит,цилиндар,corpus,
човека,чудо,дар,делоприроде,Де-
миМур, део једне целине, девојке,
длака,додир,државно,дупе,дупеи
сисе,ЏениферЛопез,ЕлиМекфир-
сон, еротика, фантазија, фит, фит-
нес, физичко, форма, физиономија,
геометријско,гимнастика,главнина,
главно,гојазност,голажена,голман,
града,грађачовека,грађено,грејно,
идух,идуша,идеалноженскотело,
изнуда,извајан,извијено,јачина,Јеца,

јединка,када,комшија,конструкци-
ја, корист, коса, Кранг, крава, круг,
крв,ледено,лепотело,липосукција,
мачо,маса,мажење,медицина,месо,
мистерија,мишићаво,могућалепо-
та,мршав,мршаво,мршавост,мртав
човек,мртваца,мртвачница,мушкар-
ци,муза,набилдовано,наг,нагожен-
ско,недостижно,нега,неге,негова-
ње, несавршено, нешто, нешто без
разума,нештотвоје,нежно,ништа,
њега, објекат, облик, облине, обући
се,очи,око,окретница,опасна,опу-
штено, органи, пећ, перо, пијано,
пипање, планина, поцрнело, понос,
посекотина,пожуда,празно,приро-
да,привлачно,привлачност,прљаво,
развијен, савитљиво, сечиво, секси,
силикони, Синди Крафорд, споља,
спољашност, спортиста, срамота,
срећа,средство,старост,статуа,Сти-
венКинг,сунце,свемир,свест,тајна,
тетоважа,то,трудноћа,тв,уздравом
телу здрав дух, убиство, узбуђење,
уживање,вајар,вајарскодело,вели-
ко,веомалепо,весело,висина,витко
идебело,заносно,затвор,здравдух,
згоданје,згодна,згодноћа,злодела,
зов,ЖељкоЈоксимовић,женска,жен-
ско!,живо,живобиће,животиња1;
800(221,406,56)+265+35+172

темељ
кућа326;куће79;основа47;камен
38;почетак35;бетон14;зграда13;
кров, ослонац, основ8; стабилност
6; породица 5; будућност, цигла,
срећа, среће, земља, зграде, зид 4;
арматура,градити,градња,каменте-
мељац,песак,знање3;црква,чврст,
чврстина,чврсто,држава,изградња,
каменац,љубави,обнова,плоча,по-
друм,рупа,тло,успех,знања,живот

телевизором темељ
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2;база,битан,цемент,цркве,четво-
роугао, дебео, дипломата, дно, до-
бар, доле, дом, другарство, државе,
ЂураОстојић, фабрика, фондација,
фундамент,глава,град,градилиште,
градитељи, грађа, грађен, грађење,
гвожђе, хмељ, јада, јак, коб, коцка,
колибе, конструкција, Кремљ, кућ-
ни, кућни темељ, квадрат, личност,
лош,љубав,малтер,маљ,најважни-
ји,напор,незапочетпочетак,низак,
нови,ножице,облак,одлуке,огњи-
ште, ограде, основа за нешто, осо-
вина,паметан,пиједестал,подлога,
подножје,подршка,погрешан,пола-
зак,помоћ,поставка,потпора,пове-
рење,преданраду,причврстити,пу-
жеви, рака, ред, рођење, сигурност,
сив,слој,смешнастранамузике,сна-
га,снажан,стопало,стуб,света,те-
мељан,трава,труд,установа,утеме-
љивач, утврђење, везе, викендица,
врх, заједница, запечаћеност, здрав,
жице,живота1;
800(164,442,44)+134+42+93

терор
насиље83;рат67;мучење35;Аме-
рика 25; Косово 17; Ирак, убиство
15;пушка14;страх13;крв12;кри-
минал, напад, тероризам, ужас 11;
терориста 10; оружје 9; зло 8; Бин
Ладен, бомба, смрт, терористи 7;
Албанци 6; Хитлер, хорор, људи,
Шиптар,угњетавање,злочин5;Ал-
банија, иживљавање, логор, несре-
ћа,полиција,Шиптари,школа,уби-
ства,власт,затвор4;агресија,држа-
ва,фашизам,филм,каунтер,масакр,
мржња,нацисти,НАТО,ОсамаБин
Ладен, политика, притисак, пушке,
СлободанМилошевић,свет,тирани-
ја,већине3;Албанац,Американци,

атак,бол,бомбардовање,црно,деца,
диктатура, Кантер, малтретирање,
наљуде,надљудима,народа,немоћ,
неправда, нож, опасност, ОВК, пи-
штољ, професор, професори, про-
гон, Садам, Садам Хусеин, страда-
ње,страшно,техника,тенк,тортура,
туга,тв,убијање,уништавање,УСА,
већина, влада, запад, злостављање
2;11.септембар,11.3.2001.,20.век,
агресор,Албанаца, америчка власт,
Американац, апсолутизам, апсолут-
на власт, арапске земље, атентат,
Авганистан, авион, Бакрач, банде,
батине,бес,безвлашће,бежање,Бје-
лица, благостање, бомбаши, бомбе,
борба,будућност,булка,Буш,Чече-
нија, човечанство, данашњица, де-
ликвенција,демагог,деспот,диабло,
диктатор,ЏингисКан,џип,ђаво,екс-
плозија,екстремисти,Енглеска,фа-
натик, фашисти, геноцид, глупост,
гњавеж, гомила, грубост, губитак
друштва,гушење,Хаг,ХашимТачи,
Хрватска,идиотлук,империјализам,
-исање,исток,истребљивање,избе-
глице,изопаченост,ја,ЈужнаАмери-
ка, калашњиков, камиказа, Кантер
Страјк,капитал,кажњавати,комуни-
зам,криминализам,кућа,кућни,ку-
кавичлук,легија,лопов,лоше,лоши
момци, мајка, малтретирати, маска,
машина,MaxPauen,медија,ми,Ми-
лошевић, моћ, мрак, мудар, мука,
муслиман,муслимани,нацизам,на-
гон,напаст,народ,народни,насиље
у породици, нехуманост, Немачка,
немачки,Немци, немилосрдан, не-
пријатељ, неприродно, несхватљи-
вост, нетрпељивост, невоља, неза-
довољност, никад, Њујорк, обаве-
зе,одбрана,окупација,они,осама,
освета,отмица,отпор,PaoloWancho-
pe,парадајз,Париз,патња,политич-

темељ терор
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ки, председник, претња, присутан,
притвор,професорфизике,протест,
пуцање, рација, ранг, ратни, рђаво,
реалност,речи,репресија,решетка,
родитељи, Румунија, руски, САД,
садашњост,самоубиство,сценарио,
секира,Слоба,слоготворнор,специ-
јалци,спречити,стварност,свашта,
светски,свугде,талибан,талибани,
тата,телевизија,телевизор,теријер,
Терминатор, терор, терорисати, те-
рорист,тежак,тоталитаризам,туча,
уИраку,убица,уништити,увек,ва-
тра, вести, војник, војска, забрана,
заводити,земља,злотвор,зулум,жи-
вотиња,жртва1;
800(164,442,44)+274+21+181

Тесла
струја291;Никола123;научник61;
сијалица49;наука38;школа27;ге-
није26;физика12;памет8;светлост
7;електричнаенергија6;ум5;гени-
јалност, мозак, светло 4; Америка,
електрична струја, енергија, прона-
лазач, Србин 3; чекић, ексер, ЕТФ,
факултет, физичар, интелигенција,
изум, легенда, новчаница, откри-
ће, паметан, прилагођавање анђела
2; Ајнштајн, бандера, бескрајност,
бик, битно, брилијантност, бркови,
брод, чаробњак Прометеј, челик,
дивљење,Дј,електрана,електрици-
тет, електрика, електротехника, ЕТ
факултет,феномен,фотографијацве-
тови,гром,хидроелектрана,илипри-
лагођавање анђела, иностранство,
исфорсирано, истраживање, ивер,
измислити,јачина,кастрација,коре-
ни, космос, кретени, кугла, лампа,
Лика,мајмун,мистичност,моћ,мо-
ре,мрак,мршав,мудрафаца,муња,
муње,надчовечанскеидеје,наизме-

ничнаструја,најбољи,највећи,нај-
већипроналазач,наш,научници,не-
довршено,неистражен,непризнање,
Николанаучник,нити,новац,Њутн,
олово, пали, пара, погодак, погон,
проналазак,Пупин,радио,рак,рани-
је,рестрикција,рођак,САД,самот-
њак,славље,слика,спавање,средња
школа, српски понос, струју, тајна,
Техничкашкола,тенк,Теслинапло-
ча,уска,успех,великан,великичо-
век,великиум,весела,високо,Вла-
да,Вулферштајн,знање,живот1;
800(223,540,90)+125+3+93

тетка
теча130;рођака30;родбина29;стри-
на26;жена24;колачи18;род16;ма-
минасестра15;љубав14;доброта,
сестра 12; ујна 11; породица, тета,
тетак 9; досада 8; поклон 7; мама,
рођак,течо,ујак6;баба,добра,мај-
ка, паре, татина сестра 5; Београд,
брат,четка,чоколада,давеж,дебела,
драгаособа,моја,моја тетка, рођа-
ци, ручак 4;Драга,мајчина сестра,
Немачка, Нови Сад, осмех, Перса,
пиштољ,плавакоса,плаво,сестрић,
торта 3; алапача, болест, Драгица,
другамајка,фамилија,и теча, ком-
шиница,коса,кућа,лепа,Љиља,Ма-
ра,метла,Милица,немам,нежност,
новац, обожавање, пита, поклони,
Рада, село, Славица, смор, стара,
старијажена,шешир,тата,топлина,
виклери, забава, Зага 2; Америка,
Ана,Анка,ант,бака,баксуз,башни-
шта,Беба,Бијељина,блискост,бли-
зак,ближњи,болесна,болница,бом-
бона, брига, будала, Цеца, циција,
црно, црвенокоса, Чачак, чај, члан
фамилије,далеко,даљина,Дана,де-
белажена,деца,деопородице,Деса,

терор тетка
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дете, детињство, диспанзер, дивна,
длакава,длаке,дображенскаособа,
добриколачи,добро,домаћица,до-
садна,досадно,другамама,Дубрав-
ка, џемпер, Енглеска, фамилијаран,
фотеља,фуј,Грчка,гунђа,хемичар,
храна, иностранство, искреност, из
Америке, из Босне, из Црвенке, ја,
Јованка, колач, козметика, Крагује-
вац,крв,’ладнатрајна,Лела,лепота,
лифт,локне,лошутицај,лудача,лу-
до,лујка,љубавпородица,љубомо-
ра, љута, Македонија, математика,
мажење, мечка, меси колаче, мила,
Милева,Мира,Моцарт,мојсестрић,
моја драга, нада, најбоља, намћор,
наочаре, наочаре црвена коса, на-
паст,неволимих,Ненана,нервоза,
незаинтересованост,ништа,очевасе-
стра,одтече,омиљенаособа,отац,
патетка,пакост,Париз,пажња,пи-
јаца,плава,плавамајица,помоћ,по-
сао, посета, поштовање, поверење,
позитивно, празник, прича, приче,
пријатељ,пријатељица,провод,пун-
ђа, радост, расположење, раздрага-
на, разумевање, риђокоса, родбину,
родитељева сестра, Роса, Русија,
сан, савет, сестра од родитеља, се-
стра родитеља, сестре, сестричина,
сигурност, слаткиши, слатко, Слав-
ка, слика, слон, смех,Снежа, сноб,
солитер, сом, Сомбор, Соња, стара
жена, стари, странац, стриц, стро-
гост,судија,супа,супержена,шала,
Шибеник,школа,шкртица,шминка,
штрика,течаДанило,теја,телефон,
тетка,теткаПоли,теткица,тиква,Ти-
ват,топло,топлонежно,торба,трача-
ра, трачеви, ујко, уседелица, утеха,
Ванда, вера, весела, вештица, воће,
вољена особа, Вршац, завист, зека,
Земун,зезање,Зорић,Зрењанин,же-
насанаочарима,женско,Жућа1;
(223,540,90)+277+34+197

техника
компјутер90;наука54;машина28;
напредак23; бела 22; тв 21; начин,
телевизор18;рад17;цртање15;ма-
шине 11; технологија, вештина 10;
будућност,компјутери9;механика8;
факултет,писања,савремена,умеће
7;бело,рачунар,рада,развој,савре-
мено,школа 6; апарат, апарати, до-
стигнуће,моћ,учење5;21.век,бела
техника,електроника,метод,мобил-
нителефон,модерно,музика,савре-
меност,средство,видео,завођења4;
цртања,електро,ЕТФ,информатика,
интернет,Јапан,карате,математика,
мобилни,музичкистуб,ново,писа-
ње,справе,стил,уређај,уређаји,ве-
шмашина,занат3;20.век,ауто,CD
плејер,дисање,инаука,итехнологи-
ја,истраживање,клима,машинство,
најновија,непознато,НиколаТесла,
новина, откриће, пливања, преци-
зност,радио,робот,руковођење,са-
времен,сликање,спорт,способност,
стратегија, свирање, тактика, теле-
фон,Тесла, учења, војска, знање2;
19.век,алатка,апстракција,аутоме-
ханичар, аутомобил, аутосугестија,
беспомоћност, битна, боја, брзина,
будућности,црно,читања,чудо,да-
леко,дискман,досада,душа,е,елек-
трицитет, електрична струја, елек-
трично, електрика,Европе,физика,
фрижидер,ФТН,фудбалер,фујшко-
ла,глобализација,игра,инструмент,
инжењерство,искомпликовано,изу-
ми,јеважна,касетофон,кликер,ко-
ла,колор,Комодор,компјутеризаци-
ја, компликовано, креативност, кре-
да, куцање, кућни апарати, леђна,
лењир,ликовна,лоша,мајстор,мај-
сторија,мајсторска,Марина,масно,
машина за прање веша, машинац,

тетка техника
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машинерија,месец,метода,методи-
ка, миксер, миксета, мини линија,
моћна,модерансвет,модерност,мо-
гућност, мој друг са ЕТФ-а, мотор,
музичка гимназија, нацрт, накит,
напредан, напредовати, напредује,
научна,науке,Немац,НиколасАне-
лика,новост,обрадеподатака,олов-
ка,оловке,открића,ОТО,пластика,
покрет, посао, потребна, пракса,
преписивање,прилажења,принцип,
приповедања, прогрес, проналазак,
рачунари, радар, радна, радно, раз-
личитост,разрађена,развитак,робо-
ти, ручна, руковања,Русија, рвања,
САД, садашњост, салон, сат, савре-
мен свет, савремени свет, савршен-
ство, секс, сликарство, смрад, сок,
соловка, Sony, сто, столећа, страна,
струја,стуб,ствар,стварање,ствар-
ност, свет, свирања, шпорет, штап
иканап,табла,тачност,тех.школа,
техничкашкола,техничкифакултет,
техничко,телевизија,темпере,тесте-
ра,трансформатор,трчање,уистра-
живању,укревету,уф,уметност,ура-
дити,усавршавање,усисивач,успех,
велики тв, вешина, вешт, вежбати,
вођењаљубави,вожња,загађење,за-
вођење, Зидан, злоупотреба, знања,
живот1;
800(164,442,44)+257+22+166

Тито
и ја 67; комунизам 62; председник
43; партија 36; прошлост 31; друг,
СФРЈ27;пионири14;петокрака13;
Југославија 11; маршал 10; Јосип
Броз8;Броз,владар,звезда7;црве-
но,филм,комуниста6;бившипред-
седник, комуњара, мир 5; цар, чо-
век, федерација, историја, Јованка,
лопов, наочаре, партизани, пионир,

пропаст,вођа4;бољавремена,Брио-
ни,добравремена,државник,ђаво,
комунисти,лепживот,личност,пре-
вара,слет,власт3;1980,25.мај,ар-
мија,белоодело,био,цигара,давно,
деда, детињство, диктатор, Дрвар,
држава,филмТитоија,фотографи-
ја,Голиоток,Хрват,Хрватска,ипар-
тија,Јосиф,капа,капитализам,кућа
цвећа, лаж, манипулација, марама,
машинбравар,мртав,некад,некади
сад,осамдесете,политичар,сећање,
слика,смрт,старајугославија,Тито,
Титоија,владалац,време2;?,1970,
1984,билобибољедаганијебило,
било је лепо, био некад, биоскоп,
биста, блискост, боље, боље време,
бољиживот,борба,братствоиједин-
ство,црвенамарама,црвени,црвени-
ло,цвеће,Чеда,децацвеће,деспоти-
зам, диктатура, добар човек, добра
старавремена,добро,друже,дуг,ex
Yu, фантазија, филмови из 70., фо-
сил,гађење,генерал,глупост,голуб,
гордост,говедо,гуја,и јаје,ими,и
тарантула, идиот, искушење, исток
запад,издаја,измишљотина,ја,јачи-
на,јајцаикромпири,јаје,Јакибраки,
јао!,јеумро,једињење,Јолибраки,
Јосип, Југословен,капасапетокра-
ком, катастрофа, Кеопс, књига на
полици,којезаправоонбио?,Копао-
ник,кредити,кретен,кул,лагодност,
легенда, лек, лепо, лепо доба, лепо
име, лепо време, лицемерје, лидер,
лоше, лукавост, мајку ти..., мајку
вамвражју,маскенбал,масон,Мило-
шевић,мистерија,митинг,мито,моћ-
надржава,мојдеда,мојабаба,мост,
мрак, најбољипериод, наочале, на-
очари, Насер, небитно, некадашња
Југославија, непознат, непознато,
незнање, нога,НОВ, новац,његова
фотографија,његоваурамљенаслика,

техника Тито
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оков, отит, партизан, пензионери,
перфекција,песма,Пинки,плач,пла-
те,плавеочи,плаво,плочник,пљач-
ка, Подгорица, подлост, поенте,
покојнипредседник,политика,пот-
казивање, поздрав, поздрав руком,
правичовек,председникбивши,пре-
тераност, преувеличавање, прошло
време,путнаплацу,Ранковић,рас-
пад, реформе, Рекс, ропство, рука,
симбол,систем,СКЈ,скот,сликана
зиду,слога,смарач,смешно,соција-
лизам,споменик,срање,Србин,сре-
ћа, српскиБог,Стаљин, стара Југа,
старо,страх,Шиптари,Шпанија,те-
рор,Тиле,тоталитет,убиства,уљез,
умеће,умро,униформа,уништитељ,
усташа,Ужице,уживанција,ужива-
ње,Велес,велик,великаЈугослави-
ја,великичовек,великихерој,влада-
вина, војска, воз, врати се, заблуда,
Загреб, зајебанција, заједништво,
застава, златно доба, знашта ради,
Зоранче,живео,живот1;
800(235,199,417)+271+53+189

титоизам
Тито 172; комунизам 65; прошлост
38;глупост23;петокрака14;ништа,
политика10;власт8;црвено,срање,
звезда7;друг,покрет,време5;Броз,
друг Тито, идеологија, комунисти,
не знам, непознато, правац, СФРЈ,
ужас,заблуда,застава4;?,безвезе,
богатство,деда,историја,комуњаре,
председник,секта,социјализам,ста-
љинизам, залуђеност 3; безначајно,
цвеће, давно, диктатура, епоха, фа-
шизам,идиотизам,ЈосипБрозТито,
југоносталгија, Југославија, кому-
њара,лепживот,љубавпремаТиту,
маршал,мржња,неразумем,некад,
носталгија, пионири, режим, си-

гурност, Стаљин, страно, страшно,
свашта, усташе, вера, забрана, за-
глупљивање2;1979,25.мај,4.мај,
69-е,Аца Јовановић, анимизам, ба-
ба,бабаидеда,БатаЖивојиновић,
бедно,белаљубичица,бес,безмозги-
зам, безвезност, бежи бре, бла бла,
близу, боља времена, бољи живот,
БораЧорба,божанство,браво,буда-
ле, будизам, црква, црвена, црвена
застава, црвени, црвени пасош, чо-
век, дадаизам, дентали, детињство,
дисциплина,до,доба,добар,добро
време,доброта,досада,достигнуће,
држава,дух,есад,егзибиционизам,
фетишизам, филм, глуп, глупо, Го-
лиоток, говна, грешка,хаха,хаос,
Хоки, идиоти, идолопоклонство, II
светскират,избор,Ј.Б.Тито,један,
једноумље, језуити, Јосип, Јосип
Броз, Јованка, Јованка Броз, кадар,
ко,комунист,краљевина,кретен,кре-
тенизам,кретенство,куче,лаж,лепо
добровреме,лош,лоше,љубав,ма-
ма,манитито,марксизам,маторци,
медвед, Милан, мир, моје рођење,
монархија,морализам,Москва,му-
дрост, нацизам, напредак, насиље,
натчовек, негативно, нехуманост,
некада, неман, непознанство, непо-
знавање,нештострано,невоља,не-
знање, Никола Каваја, нисам била
рођена, обичај, обичаји, одвођење,
одвратност, око, ортодоксно, осам-
десете, партизани, пензионери, пе-
риод, период у историји, питајте
мог тату, питања, плаво, погрешно,
појам,појманемам,политичкипра-
вац,поређење,потокрака,празнина,
претеривање, превара, промашај,
пропаластвар,радионица,религија,
родитељи,самовоља,систем,скуче-
ност, слобизам, слобоизам, Слове-
ни, смех, смрт, срећа, стари људи,
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старо,став,Стеван,страх,стратеги-
ја, страва, строгоћа, сумрак идола,
суровост, све, све најгоре!, шљам,
шта,штајето,шта?,штафета,теле-
фон, термин, тероризам, Тиле, Тито
ија,Титоград,Титовелимузине,тла-
чити, тортура, тотемизам, турцизам,
униформа,успех,утицајност,верау
Тита,веровање,веза,ви,вирус,влада-
вина, властита, волети, волишТита,
времеблагостања,забудале,заблуде,
заборављање, заглупљеност, залуђе-
ништво,занос,заосталост,заслепље-
ност,затвор,завера,знакпитања,Зо-
ран,звечка,жене,животиња1;
800(221,406,56)+266+89+201

толеранција
крава 45; реклама 42; разумевање
28; поштовање 25; мир 23; слога
17; доброта, попустљивост 15; то
14; култура 10; нетолеранција, вр-
лина 9; комшија, није тешко бити
фин,поштење7;човек,људи,ТВ6;
демократија,фин,немаје,праг,пра-
штање, Роми, стрпљење 5; добро,
финоћа,глупост,коректност,ништа,
попуштање, прихватање, пријатељ,
разумност, рекламе, родитељи, стр-
пљивост,трпељивост,живци4;ана-
логија,добар,ја,једнакост,компро-
мис,мама,не,непостоји,немогуће,
опроштај, политика, пријатељство,
смиреност,солидарност,толерисати,
успех,увек,живот3;битифин,буди
фин,човечност,дакомшијикрава...,
допуштање, досада, дружење, фер,
једобра,Косово,лаж,лепо,љубав,
мањине,ми,мито,мудрост,нема,не-
зависност, образовање, попустљив,
потреба, право, превара, пропаган-
да, расизам, расна, разум, реткост,
Ром,слобода,социологија,споразу-

мевање, Срби, телевизија, телеви-
зор,тоганема,трпљење,уважавање,
важно,висока,запад2;’ајде,акција,
алкохол, ауто, Б92, банана, Батић,
бело,безароганције,бик,битифер,
благ,благост,бол,божанскаврлина,
братство,будућност,CIA,Циганин,
црнац, час, чојство, да и комшији
кравабудеживаиздрава,даиком-
шијикрава...,даикомшији...,даили
не, да комшији..., делија, делимич-
но, дневник 2, добра воља, добри
људи, добродушно, допуњавање,
доступност, другарство, друштво,
држава, Ђекна, Европа, гаранција,
геј, гледање кроз прсте, граница,
границе,хармонија,хомосексуалац,
хомосексуалност, храна, хуманост,
идеал, игра, имагинација, имати
стрпљења,искуство,испоставка,ис-
правност,издржљивост,измишљоти-
на,јарчеви,јенајбоља,кадкомшији
цркне крава, карактер, књига, код
нас?,комерцијала,комшије,комши-
лук,комуникација,корисно,корња-
ча,лепоаликоднаснемогуће,лепо
понашање,лист,љубазност,људска
особина,Мађари,мајка,малограђан-
ство,март,међуљудима,мекоћа,Ми-
ле, милосрђе, милостиван, мириси,
МирјанаБобић,мишљење,младост,
мојдечко,морал,може,мрки,начин,
награда за, наива, нарав, наркоман,
народ,народа,недостижно,немати,
немогућност,неопходно,непостоје-
ће, неповрат, непристојно, нераси-
зам, нешто лепо, није тешко..., ни-
кад, ништавило, ниво, no comment,
нормално,оправу,обашка,објектив-
ност, обзиран, одговорност, однос,
опада,опраштање,опрост,опрости-
ти,отпор,отпорност,пашта,папир,
патња,подносити,подноситинеког,
подношљивост,поглед,покоравање,
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покретач, покушај, помирење, по-
мирљивост, понашање, популарно,
порекло, послушан, постојање, по-
стоји,потискивање,потпора,повећа-
ти,поводљивост,пожељнаособина,
правда, праведно, правично, према
коме, према некоме, прогледати,
рад,расе,разредна,рекламасакра-
вицом,рекламасакравом,рука,ру-
ке,саслушање,савремено,сендвич,
сестра, схватање, схватање других,
скинхедс, слагање, слог, сложност,
смех, смирен, ср..., Србин, степен,
стрпљив, суштина, суздржаност,
свађа, свашта, све, сви, сви о томе
причају,Шиптари,ширипојам,шко-
ла, шта је то, шта је то?, штрајк,
тежња, то је, толе, толерантан, то-
лерантан човек, толерантност, тол-
лере,топлина,треба,трпети,учени-
ци,учтивост,ух,умеће,умишљена,
упорност,утопија,уздражаност,уз-
држљивост,уживање,васпитање,ва-
здух,верска,веза,власт,волишсве,
воз, вредност, заштита, зависност,
знак,знање1;
800(221,406,56)+324+56+225

топао
хладан 115; чај 105; врућ 56; кре-
вет41;дан34;врео21;загрљај20;
сунце18;мио16;лето,пријатан15;
дом 13; хлеб 11; мек, нежан, ветар
9;сендвич,ватра8;ћебе,драг,џем-
пер,млак,шпорет7;црвен,чокола-
да, море, поглед, пољубац 6; благ,
кафа,млеко,напитак,ваздух5;брат,
додир,хладно,леп,љубав,пећ,ради-
јатор, ручак, вруће 4; човек, какао,
осећајан,осмех,туш,време3;базен,
брижан, добар, доброта, дукс, ка-
мин,котао,лонац,мој,шал,топлачо-
колада,удобан,ведар,вода2;август,

бакинколач,благост,близинаљуди,
боја,црвено,чело,дах,добродошли-
ца,дочек,досадан,Џими,емотиван,
фин,греје, гриз,храна,храпав, јар-
ко,јастук,јорган,југ,качамак,каиш,
како кад, капа, капут, крај, крофне,
кров,крв,кућа,кутак,лава,леден,љу-
бавмогдечка,мајка,мекано,мекота,
месо,милаособа,мир,наочаре,на-
ранџаст,нежност,ноћ,оброк,одело,
однос, оптимизам, осећање, особа,
пас, песак, пиво, плажа, поклопац,
покривач, породица, прелив, прија-
тан осећај, пријатељски, пријатно,
пријем,пролеће,пудинг,радост,рер-
на,решо,рука,руке,савет,смешан,
снег,спавање,срдачан,стан,стисак,
сунђер,сусрет,сув,светао,темпера-
тура, тепих, топ, топломер, топола,
трулежно,угодан,умиљат,уживање,
весео,влажно,врело,врућине,зима,
зрацисунца,живот,жут1;
800(164,442,44)+161+6+99

трактор
њива 178; село 139; пољопривреда
47;земља39;сељак27;машина26;
поље19;приколица17;гума,орање
16; ИМТ, рад 14; земљорадња 13;
земљорадник 8; мотокултиватор,
точак 7; кукуруз, возило 6; бука 5;
деда, комбајн, мотор, плуг, превоз,
точкови4;бразда,црвено,фергусон,
ливада,орати,спор,средство,земљи-
ште,жито3;брат,камион,њиве,оре,
паор,посао,превозносредство,вуча
2; IMT de luxe, 539, агромеханика,
атар,бака,Белеводе,блато,болни-
ца, бректање, бркајлија, будућност,
цигарете,црн,црвена,црвенамаши-
на,црвени,црвенитрактор,чича,чо-
век, човекнапуту, дедаТома, дим,
доста,дошљаци,дрљача,друг,фреза,
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гуме,гумевелике,хемија,хлеб,ICQ,
ИМТ 539, једини начин, једно све-
тло, кабина, камионџија, комшија,
корида, кукурузнапоља, лопта,ма-
шиназарад,миш,мојдеда,мучење,
надничар, наива, Неготин - БГ, не-
раст,Нови Београд, обрада, обрада
земље,опстанак,орач,ораница,ор-
ње,оруђе,пенис,певачица,побуна,
пољопривредна машина, помагало,
поштење, прашњави пут, предмет
рада,пренос,привреда,пропаладр-
жава,прошлост,Првимај,пшеница,
пут,ратар,равно,салаш,сеља,сеља-
ци,семе,сено,скупо,слама,Славко,
снага,споро,Сремчица,стабилност,
шума, телефон, трактор, трактори-
ста,труцкање,уселу,убисе,урсус,
успомене,великиточкови,Војводи-
на, возач, возити, Врежане, завичај
провинцијалаца,земљу,змај1;
800(235,199,417)+145+26+103

транспарентност
провидност 47; плакат 20; прозир-
ност15;отвореност,стакло13;тран-
спарент12;парола11;јавност,про-
тест,провидно10;демонстрације9;
јасност, провидан, вода 8; Ђинђић,
глупост,реклама7;боја,ДОС,избо-
ри,митинг,папир,штрајк6;брзина,
лаж,застава5;брзо,фолија,незнам,
политичари, политика, прозрачност
4; билборд, изјава, Коштуница, по-
казивање,пренос,протести,видљи-
вост,влада,воз3;Београд,безвезе,
боје,често,дочек,истакнутост, јак,
јасно, јасноћа, јавно, летке, маса,
мењање, мода, мото, објава, отпор,
пароле, побуна, политичар, постер,
празнина,преносивост,превоз,про-
мена, провидљив, проводљивост,
рат, сличност, свестраност, табла,

уметност, уочљивост, величина, ве-
лико, видљиво, владаСрбије 2;><,
акваријум, амеба, амебе, апел, ави-
он, Б92, бело, бес, безбојност, без-
личност, бирање, битка, борбеност,
буна,целост,Човић,демонстрација,
демонстративност,дисперзија,дого-
вор, доказивање, досада, доста ви-
ше, држава, експонирати,факултет,
фарба, фасада, физика, фраза, фуд-
бал,газа,гласање,хаљина,хеј,идеја,
идиот,искоришћавање,искрено,ис-
правност,између,изричитост,извор,
јарко, једнакост, камион, кеса, кич,
колона, кошарка, крхко, кроз, куче,
леп, летак, листови, лоповлук, лут-
ка,макета,мала,медији,медуза,ме-
ђу,мешање,метрополис,мишљење,
много се користи, моћ, могућност,
море,најлон,народ,наслов,натпис,
натписи,не,небитно,небо,неизго-
ворљиво,нека,непровидно,нествар-
но, невидљивост, незнање, нормал-
но,носити,ново,објављеност,обја-
вљивање,очигледно,одговор,одва-
жност, офуцаност, оглас, огледало,
окретан,онда,општина,Пантенпро-
ве,педери,пеперминт,плакати,пла-
стика,платно,побуне,подударност,
појам,показатељ,показати,показљи-
вост, понекад, порез, порука, позив
напричу,права,прецизност,предузе-
ће,предвидиво,прегледност,преко,
прелазност, премијер, преображај,
пресликавање, превара, превозност,
приказ,приказан,прилагодљив,при-
лагодљивост,прилагођеност,прочи-
тан,променљивост,промет,промет-
ност,пропустљивост,протестовање,
провера,провид,проводљив,проза-
ичност,прозиран,прозирно,прозор,
расутост, равноправност, размење-
ност, разноликост, рекламе, репре-
зентност,решење,револуција,руља,
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рупе, садашњост, сијалица, скриве-
ност,слобода,слога,слова,способ-
ност,СРС,сутра,све,светло,светлу-
цавост,свила,шампон,шминка,шу-
ма, торба, транспарентност, тренд,
тв, уочљиво, упадљив, утакмице,
узбуђеност,ватра,важност,вео,вид,
види, видим, вишезначност, визија,
Воја,Волстрит,замазивање,заставе,
затвореност, збор, зелен, зид, знак,
знакови,живот,жуто1;
800(223,540,90)+277+210+199

транспортовати
камион90;пренети63;роба55;пре-
возити 43; преносити, превоз 36;
носити 28; возити 27; превести 20;
робу 19; пребацити 18; авион 15;
брод14;однети,пренос,воз11;пут
9;шверц8;дрога,послати,путова-
ти 7; ауто 6; аутобус, депортовати,
одбацити,пакет5;допремити,кола,
предати, путовање, товар, воће 4;
аутомобил, филм, хладњача, новац,
одвести, пребацивати, преместити,
пртљаг,саобраћај,свемир,трајект3;
даљина,граница,храна,храну,ићи,
иностранство, кофер, логор, преме-
штати,преселити,рат,слати,шећер,
шлепер,шлепери, терет, транспорт,
транспортер,уХаг,увоз,увоз-извоз,
водити, затвореник 2; аранжирати,
авантура, бацити, банане, бело ро-
бље,болница,брзина,цигле,цистер-
на, чамац, чоколада, дати, депорт,
дилер,дизалица,домети,доносити,
доставити, довести, довући, дрогу,
џакови,економија,експедовати,еми-
грација, емигрант, емитер, export,
филмТранспортер,грашак,Хаг,хап-
шење, изручити, Југо, камионџија,
кавез,кћи,киднаповати,Кинези,ко-
фери, кокаин, контејнер, контигент,

ковчег,леш,летети,људе,људи,ма-
теријал, мене, месо, млеко, нафта,
нафту, намештај, насилно пресели-
ти, нестати, ноћ, новине, одлагати,
одлазак, оружје, отићи, пароле, пе-
дер,пиће,побећи,прећи,премешта-
ње,пренео,пресадити,претоварити,
превести нешто, превозна средста,
продати,проследити,радити,ратни
заробљник,роб,робијаш,САРС,се-
лидба, селити, сила, сировина, сло-
ва,социологија,срце,стока,ствари,
шкољка,шпедитирати,шта,телефо-
не, телпорт, тежина, торба, транс,
трансцедент, триша, уље, услуга,
утовар, вагон, ванземаљци, војска,
возило,возом,вожња,време,врући,
заробљеник,заварати,жена1;
800(164,442,44)+180+22+114

трач
оговарање72;лаж60;истина36;ка-
фа26;глупост,новине25;неистина,
прича,жене23;Свет21;естрада14;
Пинк,жена13;другарица10;бабе,
измишљотина, комшиница, Свет
плус,жуташтампа9;девојке8;ка-
фић, занимљивост6; алапаче,баба,
другарице, партија, реч 5; алапача,
гласина, рубрика, забава 4; абер,
досада,интрига,језик,малограђан-
ство, новине свет, препричавање,
причање, радио Милева, ружно,
смех,телефон3;брбљање,ћаскање,
девојка, досадно, глас, глупости,
говор, губљење времена, кафана,
Карлеуша,комшија,комшилук,ло-
ше, мали град, некултура, новина,
новост,певачи,ПинкТВ,примити-
визам,РушкаЈакић,Сити,скороје-
вићи, срамота, телевизија, трачара,
ТВПинк,вест,виц,завист2;„Свет“,
1914, 34422, аброноша, аброноше,
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арија,бесмислено,беспосленост,без
везе,БГ,Биљана,блиц,Брана,Бран-
ка,бубица,будалаштина,бува,Цеца,
цимер, чајанка, чапри, чаврљање,
чивилук,ћурка,дешавасе,девојач-
ковече,дневненовине,догађај,до-
колица, докони људи, досаде, друг,
другови, Дуда, емисија, естрадни,
фантазија,фризерскисалон,гађење,
гласине,глупача,глупо,ГоцаТржан,
gossip,грч,грознаствар,грозно,гу-
ска, хоби, интересантно, излазак,
измишљена прича, извор информа-
ција,јад,јавност,језичаре,када,ка-
фенисање, канцеларија, кец, књига,
кокошка, комплекс, конац, крава,
КсенијаПајчин,куриозитет,лагање,
лажнеприче,Лебисол,лепеза,леш,
лицемерје,лош,лошавест,љубомо-
ра,људи, малограђанштина, масов-
накултура,медији,МиленаК.,Ми-
лица,мојкомшилук,мојадругарица,
момци, мрља, мрзим, мрзим трач,
мржња,мушкарци,наћинешто,на-
клапања, народна музика, нечовек,
неистинеприче,неизбежно,немати
паметнија посла, необавезан разго-
вор, необавезна вест, нетачна вест,
ништа,новинасвет,оученицима,од
трачадоистине,одговарање,одврат-
но, ок, олајавање, опајдара, Оскар
Вајлд, Остоја, паћенице, певачица,
пијењекафе,Пинктелевизија,плаву-
ша,пљување,подлост,популарност,
поверење,препричавања,претерива-
ње,презир,причица,примитивност,
прљав,прљаво,радио,раздор,разго-
вор, разонода, рекла казала, рекла-
казала,република,родникрај,рубли-
ка,ругло,садашњишунд,село,сиро-
тиња, скандал, слон, Смиљка, снег,
сочан, stupidity, суседи, свађа, сва-
стика,школа,штета, тајне, Тамара,
Тања,телеграф,тераса,тетке,торо-

кање, трач, трачарење, Трговчевић,
ТВ, улица, усне, уво, веома глупа
ствар,владавина,вотка,врач,врача-
ре,залуднежене,завидност,злијези-
ци,злоба,Зрењанин,звезде,женеиз
комшилука,женски,женскикружок,
женско,женскодруштво,жуто1;
800(235,199,417)+256+33+184

треба
урадити72;мора44;радити,учити
38;нетреба31;потреба23;знати21;
да17;морати15;новац14;имати,ку-
пити,обавеза13;волети12;ми10;
нешто9;ићи,рећи,спавати7;доћи,
учење,урадитинешто,времена6;да
учим, много, неопходно, пара, узе-
ти,живети5;хлеба,мивремена,на-
редба,паре,потребно,размишљати,
требалоби4;даурадим,даурадиш,
дати,има,љубав,новца,очекивати,
пазити,помоћ,рад,размислити3;би-
ти,битидобар,битивредан,чинити,
читати,јести,кренути,куповина,ми
нешто, морам, морање, мораш, мо-
ре,научити,не,ништа,нужност,оба-
везе,обавезно,певати,писати,пиво,
послушати, постојати, продавница,
секс,слободе,слушати,све,свега,та-
ко,учинити,успети,видети,заврши-
ти,знање,жели2;аха,алинемора,
анатомија, Београд, биће, било би
добро,битиоригиналан,битипаме-
тан, бити срећан, цигарета, чекати,
чипс,дадођеш,даједем,дакренем,
дакренемо,дамида,данаучим,да
нештоурадимо, да одем, да радим,
дасањам,дасеволимо,дасезна,да
учиш,даумреш,дауради,дазнаш,
да живим, даље, давати, домаћи,
дужност, говорити истину, грешка,
гурати, хлеб и млеко, хоћу, храна,
хране,имора,иматиизнати,имати
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потребу,исправност,истрајати,иш-
чекивање, Ивана, јер тако је, још,
кафа, казати, књига, кола, лењ, -ло
би,љубави,љубити,мака,мама,ма-
штати,мидечко,микуртон,минова
мајица,миновац,мипара,миролка,
ми свашта, мир, мишљење, млека,
моћи,могућност,мој,молба,морал,
моралнопонашање,морамурадити
нешто,мотивација,може,напор,на-
ређење,научитисве,небитребало,
не знам, недостаје, неефикасност,
него шта, немам, немати, неопход-
ност, неостварење, нешто урадити,
нормалност,обећавати,одмор,одре-
дити,ограда,окови,отићи,плакати,
план,почети,погрешнаупотреба,по-
клон,покушати,помоћи,поправити,
посао,поштено,поштовати,потреб-
ноје,праштати,пратизубе,правило,
празно,преживети,пријатељ,пуно,
пунотога,радитинасеби,радитипо
својојвољи,рађати,разговарати,ре-
чи,репа,решитипроблем,родитељ,
руке,самоћа,сањати,сесмејати,се
трудити, секса, сигурност, сироти-
ња,ситнице,сналажење,срећа,сре-
ће, стално, стићи, ствар, сунца, све
митреба, свепостићи,школа,шта,
телефон,тежња,ти,тодаурадим,то
ито,тоурадио,топло,торба,торта,
трчати,требати,тући,удахнути,уда-
рити, ухватити, умети, упозорити,
урадитизадатак,уживати,веровати,
вишерадити,вода,воде,воља,вре-
ме,забава,задатак,зашто,здравље,
знам,знатислушати,знатижеља,же-
ља,живетисрећно,живот,жуто1;
800(165,414,181)+267+24+183

треснути
ударити124;лупити104;пасти50;
бацити24;опод,врата22;шамар21;

бес 18; под 13; разбити 11; ударац
10;осто,рука9;пад,сто8;бол,гла-
ва,књига7;главом,шака6;лупати,
лупнути,озид,опалити,песница,ру-
ком,вратима,зид5;прасак,земља4;
бубнути,даска,главомозид,камен,
лед,љутња,млатнути,некога,нерво-
за,одвалити,тепих3;бицикл,бокс,
бука, чаша, чекић, дневник, дрмну-
ти,главу,глупост,испит,испустити,
јако,креснути,крушка,лом,љут,мо-
дрица,ногом,нос,одаламити,пали-
ца,рукомосто,трас,туча,тући,уби-
ти,удар,ударени2;ауто,бацање,бе-
сноћа,болестан,боли,болови,бум,
буп, цигла, чашу, чекићем, човека,
ћушнути, дати, деца, дно, дркнути,
дрокити,дрво,експлодирати,енерги-
ја,фотоапарат,гласно,година,гром,
груб, грубо, гузица, хир, изломити,
изненада, изнервирати, клепити,
књиге о сто, књигом, књигу, кога,
кола,кост,кревет,лепота,ломљава,
лопта,low-kick,лука,лупање,лупи-
ти јако, лупити под, лупити врата,
мацола, магла, маркетинг, мотика,
мотка, мрвице, мржња, на под, на
тло,надмоћ,непријатно,нестрпље-
ње, незадовољство, незнање, нога,
ногуозид,нокаут,обетон,одпод,
одсто,опичити,особу,освеститисе,
падати, парадајз, пасти на испиту,
пастисмердевина,пасуљ,патос,пе-
сницом,пљас,понечем,поњушци,
побитисе,поломити,повалити,по-
вреда,пребити,претућинеког,про-
фесор, противника, рана, расправа,
растурити,разбеснетисе,разбијено,
разбитисе,размрсити,разред,разва-
литинешто,репнакост,рибу,руком
озид,сабрати,секс,слине,слобода,
сломитисе,смех,смотаност,спусти-
ти, срамота, сума, свађа, шаком о
сто,шамарчина,шкрипати,шопити,

треба треснути
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што,штоцем,тањир,трапав,трену-
так,трептајока,тресак,туп,тупну-
ти,углаву,узид,убиство,ударати,
ударен,ударитиосто,ударитиврати-
ма, уплашити, упс испаде, вилица,
врат,вриснути,заљубитисе,запара,
земљотрес, змију, зуб, зуби, звезде,
звизнути,звонко,звук,живци1;
800(223,540,90)+218+28+149

треснућу
те53;вратима36;опод35;озид33;
руком, врата 30; главом 28; пашћу
22; испит, ударићу 18; пад 14; под
13;бес,осто,шаком12;зид11;лупи-
ћу,рукомосто,узид10;пасти,уда-
рити9;главомозид,напод,ногом,
рука7;глава,лупити,прозор,ударац
6;бол,доле,неког,оземљу,песница,
сто,шака,шакомосто5;чашу,гла-
ву,књигу,некога,песницом,шамар,
тебе,телефон,тишамар4;чаша,глу-
пост,нећу,теозид,тиглаву,туча3;
брата, га, камен, књигом, кућу, на
леду,оземљи,падати,пастииспит,
праснути, разбићу, са столице, слу-
шалицу, те у главу, тресак 2; Ацу,
Алексу,Алексу1000пута,алиуста-
ћу, бацати, бацићу, бацити, банана,
беснило, бетон, бокс, будалу, бука,
цифру, чекић, чинију, даље, Дарка,
даском,дечка,дечко,досада,Драга-
ну,дрво,џемпер,флашу,гауглаву,
газда, главом од зид, главом у зид,
главунечију,гнев,година,годину,хо-
ћу,изговарам,јако,једнуљуту,Јоцу,
каменом,књига,к’обалван,колегу,
лампа,лед,леш,лопту,лупамглупо-
сти, лупати, љубимци, љут, мачем,
маљем, мердевине, мотка, мрзети,
мука,наиспиту,накрајусамом,на
земљу,напетост,навика,несмем,не
знамшта,нервираме,нервоза,неса-

ница,Николу,нога,новац,одрво,о
патос,оврата,оборити,оклизнути,
оловком, онесвестити се, опасност,
опити,овајпапир,падам,падобран,
Памелу, пандура, патос, пази, пе-
сак, по главе, по столу, поледица,
полудећу, помиловати, последице,
прасак,претња,професор,прснути,
пукнућу,пушку,расуло,разбићусе,
разбитисе,разлупати,разочаран,ри-
бу,риђу,сакревета,сазида,сарма,
секс,сломитисе,слушалицом,снег,
стакло, столицом, столицу, свисну-
ћу,шљива,тањир,ташну,те!,теки-
шобраном, те књигом, те мајмуне,
теногом,теоземљу,теозид,тео
под, тепајсером, тепенисом, тепо
глави,тестолицом,тешаком,ти,ти-
гањ,тољага,трешња,тупбол,убе-
су, у лице, у несвест, у под, убићу,
упозорење,васпитушу,ватром,ваза,
вазу,Вељка,викаћу,викнућу,возача,
вратила,врећа,земља,зграда,знак,
звекнућу,звизнућу1;
800(165,414,181)+227+40+160

трошити
новац240;паре57;куповати33;ку-
повина 31; расипати 27; време 20;
уживати16;имати,шопинг11;ужи-
вање 10; бацати 8; давати,штедети
6; богатство, купити, разбацивати,
увек5;губити,shopping,зарадити4;
бацатипаре,енергија,гардероба,не-
мати,немогуће,плаћати,провод,раз-
бацивање,разбациватисе,скупљати,
снага,задовољство,зарађивати,жи-
вети3;ципеле,добаросећај,године,
ја,лепо,много,новце,одећа,потро-
шити, продавница, пуно, расипати
новац, расипништво, скупити, спи-
скати, шта, шта?, узалудно, волим,
забава, забављати се, жена, живце
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2;акоимаш,акосеима,бацити,ба-
хаћење, баханалије, бахатост, бан-
чити, безбрига, блаженство, блуд,
богаташ, бојити, буржуј, буржуји,
бутик,цеста,цоол,чувати,дане,да-
ватиновац,дивно,добијати,добро,
добро?, џабе, џеп, елита, еуфорија,
евро,филозофијаживота,фингоспо-
дин, глупост, град, грижа савести,
хировито,хмм...,иникаднематино-
вац,ипотрошити,игратисе,имати
пара, испадати, излазак, излог, јак-
на,јошвећеневоље,картица,киша,
књиге,коима,користити,кредитна
картица, крунити, купити нешто,
лепосећај,лова,лову,лудовати,мар-
ке, много новца, могућност, може,
наглупости,насве,најбоље,неми-
слити, немам, немар, немаштина,
необазривост,неорганизованост,не-
потребно, нерационално, нестајати,
неумерен,Новагодина,новацивре-
ме, новчаник, ограничено, опрезно,
опуштеност, осипати, пара, парице,
пару,платити,плин,поклон,порок,
поседовати,поскупети,потреба,по-
трошња,празнити,празнитиџепове,
проћердати,проводитисе,путовати,
радити, радост, расипам, расипање,
расипатисе,расипник,раскалашно,
раскош,распикућа,разбацати,разба-
циватиновац,размишљање,разоно-
да,реткост,резерва,смером,самота-
ко,семора,сиромашан,спрат,срећу,
средње,стално,страст,струја,свако-
дневница,све,свемање,шпредети,
шта и чиме?, шта то?, штекарити,
штета,табла,терет,то,торба,траће-
ње,тражити,трошити,трошка,туга,
тупити,уновцу,уложити,умеће,ур-
нисати, засићење, засипати, завист,
значај,жене,живот1;
800(235,199,417)+209+53+150

тужан
сузе62;весео55;човек46;несрећан
35;срећан33;пас25;ружан21;суза
20;плач,сетан19;дан18;усамљен
17; кловн 15; пријатељ 14; дечак,
радостан12;несрећа10;поглед,жа-
лостан 9; нерасположен, невесео,
осмех,туга8;јадан,очи,сам7;упла-
кан, жалост 6; бол, крај, утучен 5;
остављен4;бедак,црн,филм,израз,
ја, јесен, киша, лице, меланхолија,
пајац,плачљив,плакање,разочаран,
живот 3; болест, депресија, дете,
догађај, досадан, коњ, лик, музика,
напуштен, плакати, самоћа, смео,
смрт, срећа, врба, заљубљен 2; бе-
да,бедан,безрадости,безнадежан,
болестан, брат, бунар, црно, чика,
ћошак,депресиван,добар,дом,Дра-
гица, друг, Едо, елегичан, Еминем,
фолирант, гладан, глас, глуп, грдан,
губитак,губити,иружан,искривље-
ноглица,истинит,Ива,изразлица,
јуче,Калимеро,кловнови,комшија,
Косово,крава,кућа,летаргичан,љу-
бав,љубавник,љут,медвед,миш,мо-
менат,мртав,мучан,наборан,насме-
јан, не до Бог, негативан, немоћан,
нерасположење, нескроман, невин,
незадовољство, носталгија, Обрад,
огорчен, Огризовић, опуштеност,
осећај, осетљив, паче, патња, пату-
љак, пингвин, писмо, плес, поље,
помоћ, портрет, потиштен, празан,
празнина,празно,преварен,призор,
проблем, просјак, радост, распла-
кан,растанак,разлог,реалан,роман,
сахрана,самочовек,сан,сањив,са-
осећамсњим,сажаљење,сета,сиро-
тиња,сит,сив,сиво,сјебан,смајли,
смешан,сметен,смор,сморен,смо-
рио се, снужден, сретан, сталност,
старац,Стеванчевић,студент,судбина,

трошити тужан



485

суморан,свакодневица,Шабац,што,
темперамент, температура, тежак,
тмуран, тренутак, туп, уцвељен,
уплашен,усамљеност,успеха,уста,
утученост,увеселити,узнемирен,ве-
дар, велики, вера, весељак, војник,
загрљај, замишљен, затвореност,
зец,жељан,жена,жуто1;
800(164,442,44)+202+51+140

туп
нож196; глуп165; оштар150; угао
44; предмет 37; оловка 13; чекић,
ударац6;бол,глупав5;глава,камен,
пад, пањ, секира, троугао, заобљен
4;човек,глупост,лопта,неоштар,па-
метан3;будак,чврст,ћускија,колац,
круг,метал,несече,неспособан,не-
заоштрен,ноћ,ограниченост,памет,
стомак,тело,туп,звук2;-ак,балван,
безврха,будала,челик,ћошак,ћуп,
далеко, дебело, дебео, дечак, деге-
нерик,длето,добар,дрво,ексер,Ге-
да,глад,глупан,иглуп,идиот,игла,
IQ<90, ивица, изглед, јаје, кашика,
коњ,кров,кут,леш,маказе,маљ,мо-
зак, не тако бистар, недефинисан,
некористан,непромишљен,нераван,
неразуман, неупотребљиво, незна-
ње,нијеоштар,О,обал,обао,облик,
обло,одвратан,округао,олук,оштро,
политика, празноглав, приглуп, ра-
ван,резач,риба,савет,срп,став,стра-
шан,ступац,судар,шестар,шупље,
тап,топло,трас,тунтуз,тупав,турпи-
ја,удови,вода,воденичниточак,врх,
заостао,затуцан,затупљен1;
800(223,540,90)+117+19+79

турбо
фолк258;брзо84; дизел75;мотор
32;брз,брзина17;музика16;жваке

13;кич10;ауто,соларијум9;паскал
8;машина,пуњач,жвака6;формула,
кола,погон,шланк,убрзање5;јако,
народњаци,супер4;аутомобил,ави-
он,денс,глупост,песма,Пинк,шунд
3;брзи,бука,Цеца,естрада,фолкму-
зика,гаће,гориво,лудило,појачано,
сељак, снажно, спеед,шланг, турбо
фолк,убрзан,убрзано,веомабрзо2;
93,атом,аутомагазин,азот,бензин,
без,бразо,cool,црвенакола,деведе-
сете,дим,добро,ДраганаМирковић,
дупло,екстра,ферарри,флеш,фол,
фуј, гађење, гламур, голф 3, гранд
продакшн,грандшоу,губитак,хам-
бургер,ходање,IND,инџекшен,ин-
флација, интензивно, интро, Иван
Гавриловић, јачина, Јелена Карлеу-
ша,компјутер,корисност,лифт,лу-
доибрзо,мамбо,марси,матори,ме-
га, мен,мерцедес,Ми16 4x4,млаз,
модел, модеран, мотоцикл, мотор
у колима, моторцикл, мрзим, набу-
џен, нај, најбржи, народна музика,
некултура,неквалитет,нитро,нови-
на,одлично,официр,ојачан,основ-
нашкола, певачи,Пинк телевизија,
помодарство, празноумље, процес,
прост, провод, пуњење, ренџери,
сјајнамашина, slow, снага, снажан,
Снеки,спор,спот,средњивек,Сто-
ја,супербрзо,свет,шундумузици,
тајфун,TDI,техно,трен,турборупа,
twin,успиду,ултра,увек,ваљак,ве-
спа,зека,жилет,живот,животуСр-
бији,журке1;
800(235,199,417)+149+40+102

Турци
Јаничари 59; ропство 28; Косово
25;море22;јањичари20;народ19;
500 година, историја, освајачи, рат
15; Косовски бој, Срби 10; ислам,
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османлије, сабља, Селџуци 9; му-
слимани, турбан, Турска, устанак
8; Кушадаси, људи, непријатељи
7;бојнаКосову,данакукрви,оку-
пација 6; џамија, изјелице, Марко
Краљевић, прошлост 5; 5 векова,
500,црни,Истамбул,мрки,насиље,
тирани,заосталост4;изелице,јани-
чар,Калемегдан,крв,кулук,мржња,
Мујо,потурице,раја,сабље,Србија,
терор,власт3;балије,битка,бој,Ци-
гани, црно, четници, харач, издаја,
кафа, клање, колац, кољачи, лето,
летовање,мост,мучење,мучитељи,
Мурат, насилници, невоља, Нови
Пазар, окупатори, опасност, орање,
оријент, освајање, покољ, роб, ро-
бовање, робови, сељаци, шалваре,
тиранија, туризам,ускоци,варвари,
злато,зли,зло,злочинци,зулум2;?,
500г.,500год,500год.,АјаСофија,
ајвар,Алах,АлијаИзетбеговић,ало
Турци,амајлија,амами,Андрић,Ан-
кара, Арнаути, Аустроугари, Азија,
Балкан,беда,бег,Блискиисток,боле-
сни,борба,Босна,божур,браћа,бру-
талност,будале,буле,бурек,цигаре-
те,црнису,црнило,црвено,чалма,
чалме,чобани,данак,данасукрви,
деда,деонас,дивљаци,дивљаштво,
Другисветскират,дугибркови,ду-
шмани,епови,фанатици,фереџа,га-
мад, године, Грци, хајдуци, хајдук,
харем,харемлук,Хасан,Хате,Хидо,
хотел,храна,инвазија,искуство,Ис-
танбул, из Турске, изјелица, јадни-
ци,Јапанци,јатаган,језик,кафаиду-
ван,калдрма,Карађорђе,Карлеуша,
катастрофа,кмет,колци,коњ,коњи,
копље,Косовскабитка,кошарка,кра-
љеви, куповина, курци, Левљани,
лош народ, љути, мач, мала Азија,
Марко,мелос,мрзим,муке,мусли-
манке, мушкост, музика, На Дрини

ћуприја, нација, наргила, народи,
насилник, наши нису,Нечиста крв,
нехигијена,некад,некададавно,не-
култура, непријатељ, неваспитани,
ништаминепаданапамет,ностал-
гија,ношњањихова,новокомпонова-
намузика,очај,оловка,олук,опса-
да, оријенталци, острво, отмичари,
паметни,патња,педер,петстотина,
петвекова,плесачице,походи,полу-
месец, поробљивачи, потлаченост,
презир,пријатељи,примитивци,при-
митивизам, прљаво, прљавштина,
пропаст, прошло време, пут, Руси,
ружан, селам, селидба, село, сеобе,
сировине, смрадови, смрт, Соколо-
вић,спахије,Србија16.век,стомак,
султан, светло, шопинг, штрокави,
таман, Техеран, тлачење, трбушни
плес,Турци,Турчин,Турке,Turkey,
тврђава, убица, убице, убити их,
уназадити,уништавање,вилајет,Ви-
зантија, владари,WC, задњица, зао
народ,заостао,заробљеништво,зид,
зликовци,злотвори,зулуфи1;
800(235,199,417)+274+85+182

ћирилица
писмо209;латиница151;слова38;
азбука,вук,ВукКараџић25;Срби-
ја22;слово,српски20;Ћирило18;
Срби16;српскијезик14;српство9;
православље8;ЋирилоиМетодије
7;глагољица,писменост6;Словени,
старо,традиција5;буквар,језик,Ме-
тодије,нашеписмо,рукопис,Србин
4;црква,књига,наша,слава,старо-
словенски 3; историја, јеванђеље,
матерњи језик, нација, наше, обра-
зовање,основнашкола,писање,пи-
смени,руски,српско,Ш,ВукС.Ка-
раџић2;А;Б;В;,абецеда,безвезе,
будућност,ц,читко,читкост,чувати,
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ћ,деонашеисторије,диктирање,до-
маће,домаћи,егзотичност,филолог,
фуј, граматика, губитак, и латини-
ца, исконско, изгнанство, изумире,
Јован Ћирилов, кириловица, кључ,
коло,лака,манастир,мањина,матер-
ња, матерње писмо, Метохија, ми,
мојрукопис,моја,мојеписмо,мора-
ње,народнамузика,наш,нашјезик,
наука,нестајање,нестаје,образ,па-
триота, писана, писати, писменица,
писмом, понос, порекло, правило,
професорка,радост,рекет,рускије-
зик,савест,савршенство,село,сиво,
словоћ,спас,српска,српскописмо,
српскослово,старописмо,старосла-
венски, старост, све, свеска, свети-
ња, свето,школа,у, undergraund,В.
Караџић, век, волим да пишем, во-
лимје,ВукК.,ВукКарџић,ВукС.
К.,знак1;
800(173,484,136)+127+18+83

ћутати
тишина72;причати42;злато33;ми-
слити27;неговорити26;тајна,уста
14;говорити,мир13;мудрост12;не
причати11;повученост,риба9;до-
сада,језлато8;памет,страх,трпети
7;незнати,размишљати6;час,му-
дровати, пст, слушати, стидљивост,
викати 5; гледати, глупост, крити,
мудро, нем, одобравати, спас, туга,
усне4;бититих, језик,љутња,му-
тав, нерасположење, незнање, није
српски, никад, паметан, паметно,
самоћа, скривати, затворена уста
3; фластер, и знати, истина, казна,
лаж,лепо,миран,мировати,мисао,
можда,муцати,мудар,мук,одговор,
одобравање,плакати,понекад,пову-
чен,право,разумевање,смор,спава-
ње,спавати,стид,стидљив,сведок,

тужно, умор, усамљеност, увек, за-
брана,заливен2;Андрић,батерија,
бес,безкоментара,безвезе,безобра-
злук,бежати,битиглуп,битимудар,
битинем,битипаметан,битиучтив,
битизапостављен,благодарити,боја-
тисе,болети,боље,брбљати,брига,
бројање,будала,чамотиња,чассрп-
ског језика,чудност,чувати,чувати
се, ћаскати, ћуп, ћутање је злато,
дневник2,досађиватисе,дратисе,
друг, држати, дурити се, двоје, ен-
глескијезик,фер,гад,галамити,га-
жен бити, глас, глуп, гроб, гробље,
грозно,гутати,хришћанин,игнори-
сање, из, избегавати, издржљивост,
јавно, једобро, јеглупо, јепонекад
штетно,јесрпски,јести,језеро,кад
треба,какодане,катанац,ко,к’озла-
то,кревет,критисе,кривица,купи-
ти,лагати,лошаособина,лошеили
добро, лук, мајмун, мањак речи у
‘речнику’,маштати,медитирати,ме-
сити, Милена, мирно, мистичност,
морати,мрмот,мучитисе,мука,му-
та,мутавко,мутаво,надмоћ,наста-
ва, не бити искрен, не говорим, не
иматијезик,неиздати,некоментари-
сати,нелупетати,немогу,немогуја
то,неразговарати,незнам,незнати
ништа, неговати, некомуникација,
неми,немо,немогућамисија,непри-
родно, нервирати, несигурност, не-
штохвали,неутралан,неутралност,
незадовољство,незаинтересованост,
низуцнути,ниједобро,нијељудски,
ништанепроговара,очи,ограниче-
ње,омутавети,опасност,опуштање,
паметовати,патити,певати,питати,
плач,поглед,покритисе,потискива-
ти,потиштеност,потврдити,повер-
љивост,повлачитисе,повућисе,пр,
претерати,превара,прихватати,при-
хватити,прикривати,псст,птица,пу-
штати, рај, размишљање, реалност,
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ретко, сада, сан, сигурност, скрива-
ње,скупљатизлато,слеп,слух,сма-
ратисе,смирен,смотаност,смрдети,
соба, солент, срамота, стидити се,
Стојан,стрпљивост,Сунчица,свађа,
светиња, шапат, шарап, шавови на
устима,шутати,тајац,тајно,такоје
боље,тескоба,тешко,тихо,требапо-
некад,трпити,учити,умети,умрети,
упорно,успаштатисе,утопија,уздр-
жавање, уживати, вечно, везаност,
вредност, вриштати, врлина, закон,
залив, заливати, замишљен, зами-
шљеност,занемети,зашто,затвори-
тиуста,заувек,завет,златно,знање,
знати,живетипогнуто,жвака1;
800(235,199,417)+288+79+208

увину
истина97;јеистина82;уживати50;
јеспас33;спас26;црвено25; гро-
жђе24; алкохол20; уживам15;ча-
ша,утеха12;крв9;црвеном8;пити,
пливати, се купати, тражити спас,
уживање 7; мушица, весеље 6; ку-
пати,пијанство,славље,туга, задо-
вољство5;буре,купање,напитисе,
пиће, тражим утеху 4; кап, љубав,
не уживам, опијање, песма, пијем,
прослава, се давити, тражим спас,
тражити, здравље 3; алкохолизам,
бити, боја, бол, црно, црном, хлеб,
крушка,маслинка,мука,опијатисе,
опитисе,отров,пијанка,радост,ри-
ба, се ужива, сласт, славити, смех,
срећа,страст,сузе,тражиспас,уча-
ши,уводи,укус,воће,вода,журка2;
алкохолу,алкоси,амбалажа,бамбус,
бело, белом, богови, бордо, црква,
црвена,црвене,чашасавином,чеп,
ћуприја, дангубити, дим, Дионис,
досада, дрво, дубина, флаша, фла-
ша вина, француска, газим, гитара,

грех,грозд,грозоте,губитисе,гво-
жђе,ипесми,и ракији, и сиру, и у
истини,ивесељу,имаалкохола13%,
иматајни,Ивана,излазак,јабуке,је
алкохол,јекривица, јекрв,јелепо-
та,јемоћ,јенештолоше,јепамет,је
тајна,јеутеха,јевесеље,језаборав,
капљицакрви,каранфил,каранфил-
чићи,каранфилић,кисело,киселост,
кока-кола, кристална чаша, купати
се, лаж, лепо, лежи истина, лежи
спас,лимун,маслина,мехурић,ме-
рак, месо, мир, море, мрак, мрзим
га,мучица,мудрост,муке,мува,му-
ве, наћи истину, наћи излаз, наћи
спас,напити,наздравље,необраном,
непромишљено,несклад,нијеисти-
на,никадвише,ноге,окупан,опијат,
опијеност,опорост,опуштеност,осе-
ћам,осмехналазим,пад,пакпапир,
пампур, Париз, песка, петао, пићу,
пијан, пијанчити, пијаница, пиши,
пиво,пливање,подрум,поезија,по-
стојати,позоришниклуб,пронађох,
пуноалкохола,ракија,расположење,
размишљати,разонода,разуметисе,
рођендан,ронити,румену,седавим,
седавимо,сегаситуга,секупам,се
незабављам,сеопијам,сеопијати,
сеопити,сепрепознајем,сетопим,
сетопити,сетугакрије,сетугауби-
ја, се задовољавам, слатко, смрад,
сом,спаснаћи,специјалитет, срећу
наћи,стеница,сувитамини,шећер,
течекрв,тражи,тражимистину,тра-
жимлек,тражиммир,тражишуте-
ху,уалкохолу,уцрвенилу,уцрвено,
у храни, у колима, умлеку, упиву,
уракији,усоку,удавитисе,утапам
тугу, утапати, утапати тугу, утеху
тражим, утолим тугу, утопити се,
ужитак, уживају, уживале, веритас,
вотка,забава,задовољства,збогви-
на,зезање,живим1;
800(165,414,181)+250+23+178

ћутати у вину
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уновцу
све29;нијесве28;моћ20;јесве16;
спас,срећа15;кеш,вредност14;ни-
шта12;јеспас11;богатство,плати-
ти,укешу,уживати,злато9;плива-
ти,узлату,зелено,зло8;куповина,
новац, паре, плаћање, у парама 7;
живот6;цена,материјално,несрећа,
новчано, плаћати 5; благо, исплата,
јемоћ,купатисе,материјализам,ни-
јесрећа,новчаник,папир,скупо,тро-
шити, у љубави, у натури, валута,
време,задовољство4;чек,евро,го-
товина,јеништа,јесигурност,мате-
рија,нијесвеуновцу,смисао,сума,
уживоту,уживање3;чекови,девизе,
џеп, еври, глупост, износ, капитал,
кинта,кредит,лоше,материјалиста,
мењачница,најбоље,ниучему,није
спас,новчани,плата,пливање,потре-
ба,празнина,прљаво,сигурност,све
је,свет,уџепу,уевро,усвему,вред-
но2;азлату?,БајаПатак,бактерије,
банка,беспарица,безновца,безлич-
ност, безвезан, безвредност, број,
брзина,брзо,буба,ципеле,деонице,
добаросећај,долар,доларе,долари,
домар,ђубре,фармерице,фенси,фе-
тиш, грамзивост, грешке, губитак,
гума,халавост,храна,иувесељу,и
злату, има истине, има нешто, има
нештоиузлату,имаммеру,имање,
иматиновац,имовина,инмонеy,из-
бављење,излазак,изобиље,је,једе-
лимичанспас, јелаж, јенесрећа, је
ништаисве,јепропаст,јепровод,је
скоро све, је свађа, је све и ништа,
јесвенажалост,јеуспех,језло,ка-
ко,камен,картица,клупа,кључали
замало,количински,комфор,кори-
стољубље, коштати, креда, купање,
купити, купити се, лаж, лепживот,
лепо,лепота,лицемерје,лик,луксуз,

љубав, Маја, мањак, машта, мера,
метал,мир,мозак,надокнада,надо-
статак,немислиниочему,неоску-
девати,неразмишљам,небитно,не-
битност, нема, нема љубави, нема
ништа, неминовност, непоштено,
непотребно трошење, неповратно,
неправда, нешто платити, неуспех,
неважност, незадовољство, ни све,
ничеганема,није,нијебашсве,ни-
јелепота,никаддоста,ништаисве,
новацјесве,новчаница,новчанице,
о финансијама, обавеза, опстанак,
папирном, плати, похлепа, посао,
позитивност, представљање, пре-
оптерећеност, преживљавање, при
парама, припреме, приватни, про-
блем,проблеми,продавац,продав-
ница,профит,проклетство,провод,
путовања, рачун, ракија, раскош,
рат, рата, разбацивање, разбацива-
ти,реалност,ружнареч,сановцем,
секупати,сеплаћа,shopping,сигур-
но, сиромах, ситни новац, ситно,
скоросве,слава,смор,сноб,спасе-
ње, спонзорски, спонзоруше, спо-
редност, срећа није, средство, ста-
ње, стерилно, страх, страва, ствар,
супер,свакако,свеисвашта,свеле-
жи,свега,свиња,шкрт,штосновћа-
ница,штрафте, тад, тајна, трчање,
трошење,убеди,учему?,удугови-
ма,уевру,угомилиновца,угото-
вини, уигри, уизобиљу, у кичу, у
корпи,укуповини,улови,умиру,у
многоме,умоћи,умору,уодевању,
упамети,урукама,уторби,увре-
мену, у злу, уживот, уображеност,
ужитак,уживај,уживам,ванновца,
вештина,закеш,запаре,забава,зе-
лененовчанице,знање,жеља,жена,
живети,животу1;
800(235,199,417)+302+116+218

у новцу у новцу
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увек
стално 114; заувек 108; никад 94;
сад 35; исто 22; љубав 21; и сад
15; понекад 14; вечност 10; сада,
волети 8; никада, ту, вечно 7; кад,
кока-кола, заједно 5; увек, време,
за 4; always, брак, и заувек, млад,
навика,нонстоп,сигурност,срећа,
свагда,све3;coca-cola,често,доса-
да,довека,фудбал,исти,када,кон-
стантно, наравно, некад, паметан,
понос, расположен, скоро, срећан,
сталност,свакако,свакипут,свуда,
учестало,узречица,вечито,весела,
волим,здравље2;ауствариникад,
бесконачно, бесмртност, бежање,
било кад, бити, бити стрпљив, би-
ти у праву, Бог, богат, црвено, ће
бити,ћусесећати,да,дани,дечко,
дете, до краја, до вечности, добар,
добро,добродошао,долазак,досад-
но,доживотно,џепарење,факултет,
forever,готово,гроб,хигијена,хра-
на,иникад,ипонекад,истално,и
свуда,итад,иусваковреме,играти,
икад,имати,ипак,истоср,истосве,
истрајност, изнова, ја, јача, је све
исто,кадгод,кафа,касниш,касни-
ти,књижевност,континуитет,крета-
ње,лаж,леп,лето,љубичица,љути,
Миријево,мишљење,могу,моното-
нија,можебоље,насмејан,непосто-
ји, недокучивост, неко, немогуће,
неодређено, непрестано, нервозан,
нешто,неверство,никадисад,нови-
не,ново,обавеза,обавезно,одувек,
опет,паитад,памтити,пантареи...,
Pink Floyd, пиво, појам, политика,
понављање, поново, поред, посто-
јаност,постојати,поштење,позити-
визам,причати,пријатељ,пријатељ-
ство,прилог,провод,први,путова-
ње,радити,радо,размишљање,реч,

свама,сверомуБога,садиникад,
сама,само,самосвој,самосвоја,се
смејати, секс, сир, слободна, смех,
смрт,спавати,спреман,спреманза
све,Србин,стабилно,сталан,стало,
ствар,Сунце,свакад,свакидан,сва-
кодоба,свакодневно,свежепециво,
свој,свугде,школа,тад,тада,тако,
тек, тежина, трајно, трајност, тре-
нинг,троје,твој,упокрету,уреду,
у сада, у свако време, учесталост,
учити,улошци,ултра,упорност,уз
тебе,вазда,веза,воли,засвавреме-
на,заувек,забринут,заљубљивост,
зар,желети,живот1;
800(221,406,56)+225+55+171

увис
горе129;небо74;скок66;руке60;
високо32;лопта25;бацити14;баца-
ње 13; бацати 11; на горе, ноге 10;
лет, поглед, птица 9; висина 8; до-
ле,изнад7;далеко,слобода,ваздух
6; авион, летење, нагоре, напредак,
пад, пуцањ, рука 5; хитац, летети,
навише, планина, скакање, униз 4;
камен, надоле, скочити 3; атлетика,
балон, главе, гора, горњи, лоптица,
наниже,небодер,нога,новине,обла-
ци,облакодер,пиштољ,плаво,пуц-
њава, радост, скакати, у даљ, удаљ,
успех, змај 2; 13. спрат, Ајфелова
кула, амбиција, авијација, бацање
нечег, бацати лопту увис, балони,
башти,цене,ДадоТопић,дете,ди-
ћи, дизање, дно, Драгутин Топић,
дрво,ерекција,гађење,главу,гледај,
гледањена горе, хоп, испод, канап,
капа,Карабурма,кинетичкаенерги-
ја,концерт,конопац,корен,коса,ку-
гла,курац,лебдење,лоптауваздуху,
лустер,љуљашка,мердевине,метак,
моја сестра, мотка, на боље, набоље,

увек увис
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нагло,навијање,назад,не горе,не-
беско,недостижно,нејак,нештопо-
дигнуто,низ,низбрдо,нос,новчић,
одлази, одраз, отац и син, пао, па-
раглајдер, партизан, плафон, плус,
пљачка,пљување,подићинешто,по-
јам,покушај,полет,полетети,пози-
тивно,прав,правац,птице,пуцање,
пуцњи,пушке,ракета,раст,рибица,
руке и ноге, руке у ваздуху, руке у
вис, сад, се винути, Сергеј Бубка,
скачем,скочи,солитер,спрат,степе-
нице, страх, сунце, светлост, тамо,
Топић,трамболина,трипрста,унис,
унис,успињање,успон,ватромет,ве-
тар,винутисе,вис,више,врх,зами-
шљати,застава,зрикав1;
800(235,199,417)+168+68+111

удаљ
скок183;далеко71;увис49;даљи-
на22;ништа,песак11;далек10;не
знам,ублиз9;близу8;близина,даљ
7;скакати,скочити,угаљ,змија6;?
5; атлетика, бацити, ближе, камен,
кугла,отићи,пљување,пут,спорт,у
даљ,удаљ4;бацање,бацањекамена,
црно,глупост,мудаљ,неразумем,од-
лазак,шта?,удаљен,зима3;бацати,
циљ,црн,човек,даље,инсект,коњ,
копље,маљ,место,мрак,непознато,
незнање, педаљ, поље, скок у даљ,
шта,штап,удаљаватисе,удав,виси-
на,воз2;50км,ауто,авет,бацитисе,
бандера,бег,безличност,бежи,бли-
зак, Бог зна, будућност, чега, чека-
ти,чекић,далекобацити,дављеник,
диск, дом, дрво, дубина, дугачко,
дужина,Ема,физика,глуп,гордост,
град,греда,хаха,-итисе,јакна,ка-
зна, километража, кита, књига, ко-
рак,коса,кућа,лопта,магла,мелан-
холија,мислити,море,мотор,мудар,

на далеко, нафта, напред, наравно,
назад,не,недај,незнасе,незнам
штајето,незнашштајето,небуло-
за,нејасност,немампојма,неразум-
но,нешто,Никола,ногица,ностал-
гија, од, одаљ, огрев, оловка, пад,
папак,пирамида,планина,пљунути,
пљувачка,празнина,преко,прескок,
приближно,прљав,простор,птица,
раздаљина,размак,разочарење,раз-
вијање,рупа,скакач,солица,стади-
он,старт,страно,свашта,шака,ша-
ки,штајето,штајето?,штодаље,
тачка,трава,трчање,трн,ту,тунел,
ублиз,уближ,учионица,уд,удаље-
ност, удаљење, удаљити, удар, уда-
рац,удица,угур,уљуд,ватра,видик,
винутисе,високо,возити,завист,зе-
мља,знати1;
800(221,406,56)+182+134+122

уједињени
Емирати 88; заједно 68; народи 54;
АрапскиЕмирати41;нације39;на-
род32;нација21;сложни20;Срби
15;људи, спојени 8;УН, заједница
7;сви6;Европа,јединство,разједи-
њени, синдикат, сједињени, слога,
свет 5; држава, Југославија, никад,
САД,заједнички4;јаки,распад,са-
вез,синдикати3;Арапи,браћа,дру-
гови,државе,Енглеска,градскисин-
дикат,јединствени,ко?,лаж,обједи-
њени, победа, политика, повезани,
слободни, Словени, снажни, спој,
споразум, сви заједно, Уједињене
Нације,УСА,заједништво2;Албан-
ци, безбедност, битно, бла, блиски,
боја, цели, целокупан, ЦГ и Срби-
ја,циљ,црева,делови,ДОС,доста,
др,дружење,-енације,Емират,фе-
дерација, физикалци, фонд, фраза,
Г синдикат, глупи, границе, грање,

увис уједињени
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група, хаос, хорда, Хрвати, иници-
јал,интерес,истомишљеници, јачи,
јад,једнаки,Јевреји,Југословени,Ју-
жниСловени,кадвећ,као,клуб,к’о
Европа,колективан,коно,КСХС,ла-
жи,лицемерство,лопата,лоше,ми,
мир,мишљење,мојапородица,нај-
јачи,НАТО,непостојећи,непријате-
љи, нерад, незасебни, нисмо, ниво,
односи, окупљени, племе, покорни,
помоћ,породица,примораност,рад-
ници, растављени, раздвојени, раз-
једињење, ретко ко, сагласни, сан,
сједињавање, сједињен, складност,
склопљени,скуп,слагање,сложност,
смешно,снага,солидарисани,соли-
дарност, спас, спојено, Срба, Срби
некад, Србија и Црна Гора, срећа,
СССР, свез, сви скупа, шампите,
Шиптар,Шиптари,уборби,учему,
UAE, UNHCR, унија, united, увек,
веза, за, зајебани, заједничке снаге,
заљубљени,зближени,здружени,зе-
мља,зграда1;
800(235,199,417)+167+160+115

улица
број118;кућа41;пут39;град29;гу-
жва,куће17;асфалт,мрак16;дуга,
тротоар14;брестова12;дрво11;ко-
ла10;моја,семафор9;људи,шетња,
зграда8;дугачко,саобраћај7;ауто,
булевар,сокак6;адреса,аутомобил,
детињство,дрвеће,иброј,сиво,ши-
рока5;бандера,бука,друм,дрворед,
дужина, пешак, простор, сусрет 4;
аутобус, деца, дом, главна, место,
слепа,слобода,снег,становање,све-
тло,шор3;аутомобили,бара,бетон,
брест, брестови, Цара Душана, ћо-
шак,даљина,дрога,дугачка,ход,хо-
дати, ходник, игра, јесен, комшије,
контејнер, крај, криминал, лишће,

мојкрај,мојаулица,Народногфрон-
та,насиље,Његошева,опасност,пе-
шачкипрелаз,пролаз,пространство,
путовање,село,стан,страх,трамвај,
уска,зграде,живот2;13-евојвођан-
ске,29.новембра,4.јули,алеја,Бал-
канска,бандере,беда,Бегејска,бела
линија,Београд,Бор,бреза,бројеви,
царДушан,цеста,циркулација,цр-
но, црвени фењер, чистити, Ћуко-
вац,дан,дечјаигра,део,домовина,
другови, дуга трака, Дунавски кеј,
двеулице,двориште,џаба,ђубрета-
ри, где ходамо, граја,Хиландарска,
хладноћа, хорор, храст, инфантил-
ност, Ј.М.Т., је лепа, је велика, јед-
нододругог, једносмерност, Јурија
Гагарина, калдрма, камен, кестен,
кестенова, киша, Кнез Михајлова,
колица, комшилук, комшиница, ку-
ца,куме,лакат,линија,липа,локаци-
ја,љуби,М.Тита19/2,мафија,мала,
мекоћа,местозакуће,Милетићева,
мноштвољуди,мокра,море,мрачна,
мрачност, Народни фронт, насеље,
назив,немир,неред,одрека,оговара-
ња,осветљење,отвореност,паркинг,
пас, пешаци, пешачење, пешачка
стаза, поље, пошта, поштар, права,
правац,право,празна,празно,преби-
валиште, пречица, прелазак преко,
превара,призор,прљава,прљаво,пр-
љавштина, пролазити, пролазници,
промет,Првомајска,пунокућа,пуно
оговарања,пуста,пусто,путељак,пу-
тевиираскршћа,путићблатњави,Ра-
дојаДомановића,радови,раскрсни-
ца,распуштен,ред,риба,родникрај,
рој,самоћа,сећање,сеоскаулица,си-
гурност, Скадарлија, скитња, сквер,
смер, смог, срећа, становништво,
страва, Стражиловска, стрма, сту-
дио, Суботица, судар, сумрака, Св.
Сава, светиљка, светиљке, светлост,

уједињени улица
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шеталиште,шетати,широко,шљиве,
табла, тамна, тамо, трака, тражити,
тролејбус,туга,уброј,убиство,уди-
ца, уличне светиљке, усамљеност,
ускаидуга,уско,усмереност,узица,
вече,велика,ВојводеМицка,возила,
врата,забава,завера,завојита,Здрав-
каЧелара8,зебра,зезање,зима,Змај
Јовина, знак, зона сумрака, Звечан-
ска,звер,жив,живети1;
800(221,406,56)+267+17+181

улицом
ићи91;ходати79;шетати75;ходам
53; идем 36; шетња 26; шетам 22;
трчати 11; путем 9; град 8; асфалт,
града,киша,пролазим,страха,трото-
ар,тротоаром7;кола,лутати,мојом,
певати5;аутомобил,брестова,кора-
чати,пас,пролазити,семафор,сиво
4;број,деца,Доситејевом,друм,др-
веће, главном, ходање, иду, проћи,
пут,светиљка,широка,ветар,вози-
ти3;ауто,Балканском,Београда,без
имена,брест,цестом,друмом,дрво,
дрворед, градом, гужва, ход, хода,
хора, јурити,калдрма,куће,лишће,
Маршала Тита, мрачном, пешаци,
пешачити,пешак,прљавштина,про-
лазе, пролази, просјак, села, стра-
сти,шетају,шетајуљуди,тумарати,
твојом, возила, журба 2; аутобус,
авенијом,Београдском,безнађе,бит-
ка, блато, Бранка Радичевића, Бре-
ста, будућност,Булеварреволуције,
булеваром, бушити, црначки гето,
чистим, чистом, девојке, дивљи ке-
стенови, досада, дрога, дрвореди,
дужина, џадом, ђубретари, фењер,
ФредиКругер,галама,газим,гледа-
ти,говна,градови,хладно,ходачо-
век,ходају,ходамја,ходамо,итро-
тоарем,иде,идепас,идемја,идемо,

идеш, иду пси,Ивана, јавно, јести,
ЈованаЦвијића,јуреаутомобили,ка
плавоммосту,калдрмом,камен,кар-
невала, кестен, кестена, кестенова,
кнез,колачи,комшије,кораци,кора-
чам,корачамо,корачање,корак,кора-
ком, кружим,лево-десно,Лимском,
линија,липе,лука,лута,луташ,љу-
бави,људи,М.Мариновића,магла,
марш, место за паркирање, мога
друга,мокром,мрак,напуту,напо-
љу, наркоман, нашом, небо, неком,
Немањином,немојдаидеш,невоља,
ништавило, ниже, ноћ, ногом, Ње-
гошевом, опало лишће, парком, па-
сти,пази,пажљиво,песма,пешачки
прелаз, пешке, пева, певају, певам,
певање,пиштољ,плакати,пљувати,
почетак,поток,прашина,превоз,пр-
љавштвина, просе, псовати, пусто,
пустом, пушити, путовати, радост,
радостан, разговарати, размишља-
ње, сама, санкање, се чују аутомо-
били, се чују звуци, се шетам, се
вуку,сељака,скачу,скитнице,смех,
спрасти,среће,стара,стаза,стазом,
страх, страве, суморна, сунчаном,
светиљке, светлост, светом, шета,
шетачовек,шетамја,широко,тама,
трамвајипролазе,трчим,трг,трото-
ари,укући,уулицу,уском,Војводе
М.,ВојводеСтепе,враћатисе,врата,
врба,вућисе,знаци,Зрењанина,зву-
ци,журим1;
800(165,414,181)+245+13+168

унија
скуп81;европска80;Европа,зајед-
ница79;савез68;држава39;једин-
ство 31; математика, заједништво
19; круг, политика 11; уједињење
10;заједно9;породица,пресек,сту-
дентска 8; Европска Унија, веза 6;

улица унија
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сједињење,слога,СрбијаиЦрнаГо-
ра, удружење, земаља 5; Америка,
људи, нација, СЦГ, скупова, свет,
УједињенеНације, земља4; скупо-
ви, спајање, спој, студент, студенти
3; деца, државна, ЕУ, граница, на-
род, народа, НАТО, пакт, пропаст,
рат,С иЦГ, секта, земље 2;Афри-
ка,асоцијација,бес,безуније,БиХ,
брак, браон боја, братство, целина,
цвећара, цвеће, чврстина, друштво,
дружење,државе,Европе,факултет,
федерација, глупост, грађански рат
уАмерици,група,групаљуди,хра-
брост,хуманост,Ивана,јачина,јако,
једињење, југ, Југославија, католи-
ци,клуб,колонија,Косово,кругови,
кућа,култура,ланац,љубав,љубави,
људска,матиш,Миланаија,много,
мноштво људи, мурија, неки скуп,
Немачка, непобедивих, невоље, ни-
кад, ној, обим, одвојеност, окупља-
ње, опстанак, памет, плава, плаво,
подршка,политичка,права,правда,
пријатељство, прстен, птица, пуно
људи,расцеп,раскид,република,са-
станак,савет,СИЦГ,синдикат,син-
диката, сједињавање, сједињеност,
склоп, слив, сложност, снажење,
Србија,СрбијаиЦ.Гора,Србија-Цр-
наГора,срећа,среће,средњошкола-
ца,ССРЈ,сукоб,свађа,школа,тенк,
тим,толеранција,У,ујак,уједињена,
уједињеност,УН,унијаћење,унијат,
велика,војска,вц-шоља,заблуда,за-
једничкирад,западнаЕвропа,згра-
да,злозапада,звезда,звездица,зве-
здице,живот1;
800(164,442,44)+162+17+113

унутра
споља178;у39;кућа35;соба30;на-
поље27;ван20;напољу19;срце,ту

14;душа,ентеријер,изван13;топло
12; изнутра 11; вани, затвореност
10;затворено9;стан8;укући7;уну-
трашњост 6; кутија, срж, затвор 5;
дом,дух,организам,овде,простор,
просторија, собе, тамо, ући, утроба
4; изглед, круг, лопта, орган, рупа,
сигурност,суштина,топлина,топло-
та, у нечему, загушљиво 3; црева,
држава,емоције,флаша,ин,извана,
језгро, кавез, лепота, мрак, односи,
окруженост,пећина,скривено,Срби-
ја,стомак,страх,тајна,тама,унама,
унутар,затворен,затворенпростор,
земља, зид 2; биће, близу, болест,
централно, црно, чекање, ћаскање,
дневнасоба,догађајусествари,до-
сада,дубина,дворац,факултет,где?,
горе,границе,гуши,хладно,хладо-
вина,иизван,испоља,ићи,испод,
истина,изаврата,између4зида,из-
нутрица,изолација,је,јетопло,језе-
ро,кафа,карактер,клупе,коцка,код
нас,кревет,квар,лепо,лонац,лубе-
ница,мајок,мало,машта,материца,
место,мирно,могућност,намештај,
неспоља,нечега,немаваздуха,непо-
знато,нешто,нијеизнутра,нијена-
пољу,њихово,огњиште,ограничен,
округао, органи, осећања, осећање,
овчијеизнутрице,плућа,поред,по-
треба,повученост,проблем,прозор,
пуно,рекет,саунутрашњестране,са-
моћа,седим,склониште,скровиште,
скученост, спреда, спутан, средина,
средиште,свашта,свет,свих,своје-
вољно, телевизор, топао, удуши,у
мени,унечем,упросторији,усеби,
усуштини,ушколи,уунутрашњо-
сти,учење,учи,учионица,уђи,ули-
ца,унутра,унутрашње,упаљач,ушу-
шкан,увече,увући,ваздух,видипод
2,врата,загушљивост,заштићен,за-
штићено,зидови,желудац1;
800(173,484,136)+184+59+115

унија унутра
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упозоравам
те98;вас62;опасност45;тебе39;
претња 28; на опасност 19; претим
18;људе15;себе,све14;опомињем,
опрез,пажња8;!6;црвено,грађане,
кажем,неког, захтевам, знак5; бес,
некога, пази се, полицајац, страх,
узвичник, вичем 4; апелујем, децу,
друга,јавност,једном,љутња,наре-
ђујем,народ,њега,опасно,опомена,
пазити, плашим, полиција, прети-
ти,пријатеља,професор,забрана3;
аларм, батине, брата, дете, грдити,
молим, мржња, на време, наглаша-
вам,непријатељ,несрећа,опомиња-
ти,пази,помоћ,прст,родитеље,саве-
тујем,стоп,свађа,свет,теодопасно-
сти,унапред,упозорење,узвик,вика-
ти, власт, закон,желим 2; агресија,
алармом,аутобус,беснасам,бежим,
бодем, Бојана, бојим се, будућност,
Циганина,црног,црвеносветло,че-
кам, човек, човека, чујем, чувај се,
даћутебити,дајегусто,даставиш
куртон, дајем ти, деца, директор,
добро, доброта, досада, другарица,
другарицу,друге,дуго,експеримент,
генерале,глупирасе,господу,говор,
говорим, говорим нешто унапред,
грађани,хемија,хтети,играча,исти-
чем,истрајавам,јачина,Јелену,каја-
ње,касно,казна,казујем,кажњавам,
кога,колега,колеге,комшију,косач,
лошеје,љут,љутасам,љутимсе,љу-
тит,љутитост,маму,масу,мушкарца,
нагрешке,наисход,накуче,нало-
ше,нанешто,нањега,наопрез,на
последице,насебе,надам,најављу-
јем,напоље,наређујемо,наставник,
Наташу,неопасност,непретим,не
узнемиравај, неке, Немању, немој,
непријатеље, непријатност, нерво-
за, неслагање, несрећни, Никола,

ништа,обитном,обавештавам,оба-
вештење, обећање, обећавам, обма-
на,одбрана,оглас,околина,опасан,
опаснопоживот,опасностјеблизу,
опет,оплодњом,опрезно,опрезност,
оспоравати,озбиљно,папуцам,па-
ника,пиво,плашитинеког,плашити
се,подучава,поглед,погледом,пока-
зати кажипрст, помагати, последња
опомена,последњипут,позив,пра-
тим,праведан,превара,причам,при-
јатељи,професора,пролазнике,рат,
родитељи, ружно, са узвичником,
самоједном,самоједномкажем,са-
слушати,себедапожурим,себеса-
му,секс,семафор,сестру,схватити,
сирена,скрећемпажњу,слушај,слу-
шам, срџба, стој, стрепим, стрпље-
ње,стрпљиво,струја,студенте,суд,
све присутне, свет, штитим, те!, те
данећу,телепо,тена,тенаживот,
тестварно,тишина,трубе,туча,уби-
јам,убити,ученице,учим,учите,ује-
дам, указујемна опасност, упознат,
упозораваш,успорити,увек,узалуд,
узбуна, васна, вас!, важно,важно!,
војска,волелабих,вољеног,вољом,
вриштаћу,ВукДрашковић,заубуду-
ће,заиста,зашто,знакузвика,знаш,
желети1;
800(165,414,181)+269+54+196

упозорен
опасност74;наопасност41;навре-
ме32;знак28;човек22;обавештен
20; претња 19; уплашен 17; казна,
опрез10;бити9;опомена,полици-
ја,си,страх8;опоменут,полицајац
7; кажњен, сам, ученик, унапред 6;
милиција, опасно, пажња, стоп 5;
аларм, на, речима, узвичник, узвик
4; батине, грађанин, ко, крив, кри-
вац,нато,несрећа,последица,речено,

упозоравам упозорен
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строго, војник, заплашен, затвор,
знати3;црвено,дечак,испит, је, је
био, милиционер, на нешто, није,
одстране,одвласти,одмах,опоме-
нути,опрезан,особа,пешак,пишто-
љем, позив, семафор, сирена, смрт,
струја,студент,укор,улица,упућен,
узбуна, ватра, власт, знак узвика 2;
Алекса, али, алине вреди, аутопут,
бејах,бес,био,битиодмах,благовре-
мено,бомбе,брзо,будан,дагреши,
данеради,добио,добронамерно,до-
гађај,досада,довољно,двапут,ђак,
глас,гласно,глуп,глупост,губитак,
хеј,идебесанпас,играч,инат,инва-
лид, Ивана, избачен, изненађен, ја,
јада,јасно,јавно,јавност,једвапут,
јенаопасност, јенавреме, једном,
јесам,касно,кашна,катастрофа,ка-
зном,к’оданије,к’опослужен,ко-
са,костур,криминалац,лепомречју,
љутња,мир,миш,наћутање,наис-
ход,наказну,намене,нанесрећу,на
неуспех,наневољу,наопасном,на
опрез,напонашање,напропаст,на
смрт, на живот, нациста, наглашен,
награђен, најављен, најављено, на-
петост, наплашен, напоменути, на-
ставник, назнака, не радитинешто,
нежали,небитно,нек’сечува,неко,
непослушан, непријатељ, неспре-
тан, несташан, несташлук, нешто
лоше следи, неупозорен, нежељен,
никад,онападу,онечему,оопасно-
сти,осмрти,обавестити,обазриво,
објављен, од асистента, од батина,
оддругестране,оддругих,одмаме,
одНаташе,одопасности,одпанду-
ра,одпрофесора,одстраневласти,
од стране..., од суда, одговорност,
ометен, он, опасношћу, опљачкан,
опрезом, оружје, озбиљно, пад, па-
зи, пази!, пазити, пажљив, пажљи-
во, пендреком, писмено, пиштољ,

пиво, плакат, почашћен, помоћ, по-
нуђен, поруком, позиција, позор,
пожар, предсказање, предухитрен,
прегледан, препирка, престрављен,
преступ,претњом,пријатељ,припре-
мљен, пробати, професор, прозор,
прстом,првипокушај,псе,пуцњем,
путник, раније, разбојник, разоча-
ран,разредни,реченоје,речи,речју,
рећи,рекласамти,родитељ,родите-
љи,рођен,сљубављу,снечијестра-
не, s.о.s., сада, сам био, саобраћај,
секс,сида,сигнал,сигуран,сирене,
сирену, скренути пажњу, смарати,
смирен,сморен,смрћу,СОС,спаси-
ти,спашен,спречен,спреман,срећа,
стално,ставитидознања,страдати,
стрепња,свечанетрубе,сведок,све-
тлији, светло, светлом, сви, шанса,
табла, телефон, туча, у дуговима,
убијен,убиство,убити,указан,ука-
зано,укорен,унапредрећи,упадање
зоре, упознавање, упозорен, упозо-
рење,упозорити,условна,увек,уве-
рен,узалуд,виком,више,вишепута,
војска,вољен,возач,време,замиси-
ју, за то, забрањено, зачуђен, зада-
так,закон,залуд,запрећен,запреће-
но, запретити, заробљен, заштићен,
зашто, зауставити, згазити, знаком,
звона,звоно,звук,жена,живот1;
800(165,414,181)+323+58+250

упозорити
опасност 105; рећи 34; обавестити
24;некога,опрез,узвичник,знак16;
претња15;опоменути13;пажња12;
помоћ 11; наговестити, помоћи 10;
страх9;јавити,полиција,знакузви-
ка8;аларм,навреме,неког,несрећа,
претити,прст7;наопасност,саобра-
ћај6;опомена,предострожност,про-
фесор,савет,сирена,спречити,стоп,

упозорен упозорити
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указати,упозорење,узбуна,викнути
5;најавити,напоменути,пази,поли-
цајац,пријатељ,пријатеља,реч,све,
узвик 4; алармирати, доброта, дру-
га,казати,казна,нанешто,невоља,
предвидети,припремити,смрт,спас,
спасити,телефон,упознати,упутити
3;батине,брига,брзо,црвено,човек,
дете,другове,грешка,искреност,ма-
ма, милиција, напомена, наредити,
навести, непријатељ, обавештење,
пазити,рат,речи,саобраћајнизнак,
саветовати,себе,семафор,скренути
пажњу, свађа,шпијун, улица, упит-
ник,уплашити,услуга,викати,вре-
ме,забрана,знаци2;!,аблендовање,
апел,аутобус,бина,битифин,бити
спреман, ближњег, бојати се, боја-
зност,бринути,бринутисе,брзина,
бука, црв. светло, црвена лампица,
човечанство,човека,ћутати,danger,
дати,датисавет,добронамерност,до-
јавити,досађивати,другарица,друга-
рицу, друге, друштво, ђака, гањати,
глупост, говорити, хеј, интервени-
сати, изненада, изненадити, јавити
опасност,јепотребно,једном,када,
кажипрст,кога,лепо,лицемерје,ма-
фија, мајка, мегафон, мене, Мики,
Милица, милиционер, на, на време
рећи, надати, нагласити, напад, на-
срнути, наставник, Наташа Беква-
лац,натпис,неиздржати,неслуша-
ти, не упозорити, не ваља, немир,
нешто, ново, нужда, обавештајна
служба,обазривост,објавити,обра-
ћање, обратити пажњу, оцена, од
опасности,одмах,отац,пад,паника,
пажљив, подршка, поглед, погледа-
ти,покушаватипомоћи,помоћради
себе,последица,последице,повере-
ње, позорник, пребити, предочити,
предсказати,предухитрити,препре-
ка,прича,пријатељи,пријатељство,

припазити, приправност, припрема,
противник, птица, разредна, река,
родитељ, родитељи, руковати се,
санкције, саобраћајни знаци, сарс,
сцена,схватити,сморити,СОС,спа-
сти, спазити, спречити на време,
стати,ставити!,столица,страва,суд-
бина, све људе, светло, тата, тебе,
тровање,туча,убица,убити,ударац,
ултиматум,унапред,уочити,упери-
ти,упознатигаса,условити,усред-
средити се, увек мурија, узалудно,
узвикнути, ватра, видети, власти,
врисак,warning,забранити,забрину-
ти, забринутост, закон, заплашити,
запретити,застава,зауставити,збр-
ка,зло,злочин,знакстоп,знати,зва-
ти,жену,животиње1;
800(164,442,44)+257+48+163

уста
пољубац126;зуби89;храна85; је-
зик46;усне29;нос28;говор20;је-
ло17;кармин14;црвено13;црвена,
зуб11;прича,руж,велика10;речи
8;глад,орган7;пољупци,причање,
пуна6;Лабело,лепа,очи5;гладна,
глава,јести,лепота,лице,љубав,љу-
бљење,мала,осмех,причати,смех4;
дебела,хлеб,отвор,песма,разговор,
реч,сјај,сува,живот3;бркови,цига-
ра,глас,грозница,густа,лаж,лепо,
љубити, љубити се, медена, медна,
памет,страст2;белизуби,блискост,
бомбона,брбљање,брбљив,брбљи-
вост, црначка, чај, дечко, девојка,
дивота,до,дрво,дупља,ЏонБонЏо-
ви,гњида,говорити,говорник,грло,
губица,имајупредности,исказлепо-
теинежности,испуцана,Ива, још,
кафа, кисс, која, круг, лајава, лењ,
лепосмех,љубљена,мед,мека,мин-
ђуша,мишић,мотика,начин,нас,не-
штоштојеналицу,нежна,нежност,

упозорити уста
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облик, око, орална фаза, орални
отвор,орално,органчовека,отворе-
на,пасјауста,пасуљ,пољубац,прича-
лац,пуно,пуноћа,пуност,пуста,рад,
речиихрана,розе,рука,рупа,секс,
сексуалност, сензуалност, силикон,
силикони,силиконска,сјајсашљоки-
цама,сјајна,сладолед,сласт,слатка,
слатко,слепа,сочна,споразум,срце,
средствопричања,степениште,суцр-
вена,шкрбава,шлаг,шминка,шупљи-
на,танка, танко,тељубим,трешње,
ухо, улаз, успех, уста, Устав, уши,
влажно,вода,засвакога,задах,затво-
рити,зглобкука,зубар,зубе,жедна,
жвака,жвакање1;
800(221,406,56)+164+22+107

устима
јести118;љубити115;пољубац33;
причати31;једем27;говорити24;зу-
би19;храна17;пољубити,жвакати
16;љубим,принети15;језик13;љу-
битисе9;говорим8;хранити,јело,
пити,пуним,усне,зубима5;додир-
нути,говор,грицкати,једе,кармин,
мицати,мрдати,рећи,ушима,жвака
4;гристи,мекано,миловати,очима,
причам,уснама3;црвеним,црвено,
додир,дотаћи,говори,грабити,хра-
нитисе,јагода,језиком,лагати,лаж,
лизати, љубимо, мимика, осећам,
осмех,пијем,показати,показивати,
примаћи,пробати,пућити,пушити,
реч,руж,слатко,срцем,укус,усти-
ма, зуб,жваће2;69,аналнимотво-
ром, анђела,балаво,беба,бљувати,
брбљати, цепати, цмокнути, цокта-
ти,чоколада,чуло,чувам,ћутерас-
тргнути, дати знак, дебело, детета,
додиривати,додирни,досада,дотак-
ни,држати,дупља,габлајви,гести-
кулирати,гладан,глас,глава,главом,

говоримо,гримаса,гризе,грлити,гу-
тао, хлад, хране, храни, инфекција,
изражавање,једемипричам,једемо,
једеш, кашика, казати, кљун, круг,
Лабело,лава,лек,лепим,лепота,ли-
цу,лиже,љубав,љуби,љубили,љу-
бљење,медодирујеш,мед,млатити,
млети, мљацкати, молити, на уста,
наустима,напунити,нашим,нерво-
за,нежно,нежност,ногама,носити,
носом,носу,обухватити,огладнити,
оралне, орално, оружје, осетити,
отворен, отворити, певати, пипати,
пипетирати,покајати,помагати,по-
мерати, послати пољубац, правити
балоне,правитигримасе,приближи-
ти,прича,причај,причање,причаш,
причати са пуним, причом, прино-
сим,приносити,протеза,пућитисе,
пуна,пунимземље,пуно,пуштати,
радити, речима, рукама, се говори,
сељубим,сепрепознајеш,сеприча,
сежвалавити,секс,сисам,сјај,сла-
долед,слатки,смех,смрди,сневати,
среће,сркати,шапће,шапћем,шапу-
тати, твојим, усна, усном дупљом,
уста,узети,узимати,велико,волети,
за, загристи, залогај, запушити, зи-
јати, зинути, зрно, зубар, звиждати,
жедним,жваћу,жваку1;
800(165,414,181)+215+27+147

ухо
слух102;грлонос100;чути78;грло
66;нос40;минђуша38;слушати36;
музика21;чујем17;око16;минђу-
ше14;уво11;глас,звук10;шкољка
9;чуло,грло-нос7;глув,клемпаво,
средње6;грлоинос5;чулослуха,
доктор,глава,мало,орган4;анатоми-
ја,бол,бубнаопна,чује,ћути,клем-
пав,прљаво,слуша,слушниапарат,
ВанГог,велико3;апарат,боли,буба,

уста ухо



499

црвено, чујност, дубина, глуво, хр-
скавица, информације, лекар, лице,
начуљено, не чује, песма, слушам,
слушање,сух,шапат,упала,вест2;
биологија, болети, бонжита, бука,
чачкам,чачкати,чекић,чешати,чи-
је, чир, чујем те, чују, чути нешто,
чутивест,дешавања,дискмен,дла-
ка,досада,ехо,фуј,глувонем,глуво-
немо,грлослух,хигијена,хрскаво,и
нос,интима,избушено,Јама–Иван
Горан К., језик, канал, клемпавост,
корисно,крајник,лечење,лепареч,
лево,лизати,лукавост,љубити,маст,
ме боли, начуљити, нас, наушница,
не, нечујем,немајумушкарци,но-
вост,операција,осетљиво,ослушку-
је, оштро, оториноларинголог, пуж,
радар, радозналост, равнотежа, ре-
чи,рупица,сарма,сецрвени,слоно-
во,слушатимузику,страст,свечује,
шкољке, штапићи, трачара, труба,
тунел,урлати,уста,ушичути,ушна
шкољка, ушно, величина, верујем,
вести,вокмен,запаљење,зечије,зе-
ка,звуци1;
800(165,414,181)+141+18+84

учити
знати48;радити33;научити31;књи-
га30;школа24;читати23;мучити
20;знање19;испит14;седети12;бу-
бати11;језик9;стицати,тешко8;на-
памет,памтити7;мислити,мука,но-
во,сазнавати6;досада,исамоучити,
књиге,нешто,стварати,штребати5;
факултет,мучитисе,напор,напредо-
вати,ненаучити,памет,понављати,
предавати,пуно,слова,слово,студи-
рати, трудити се,живот 4; лекција,
мозак,наука,писати,положити,рад,
размишљати,речи,сазнати,стицати
знање,столица,школу,увек,вредан,

заиспит3;читање,добро,доста,до-
вољно, градити, хемија, хтети, јун-
скирок, књигу, кућа, лекцију,мора
се,нагрешкама,не,неучити,немач-
ки,образовање,образоватисе,опет,
предмет,проучавати,спремати,стал-
но, студент, студирање, сваки дан,
све,труд,ученик,умор,упознавати,
вредно, време, задовољство, желе-
ти,живети2;амбиција,битибољи,
бити образован, бити обучен, бити
паметан, бљак, богатити, бојати се,
боритисе,бубалица,цеоживот,цио
живот,чекати,често,добити,докле,
досадно,довека,дуго,духовнопро-
свећење, ђак, економију кодГаври-
ла,енглески,факс,физичко,физика,
глава,главобоља,глуп,говор,гради-
во,грувати,ход,инаучити,иучити,
изнати,ићинаиспите,ићинапред,
имати, информисање, интелиген-
ција, интерно, испити, историју, из
љубави, изучавати, јачати, језике,
клупа, корист, лако, лењост, лепо,
лепо време, логику, лоше, лучити,
људе, мало сутра, марљив, марљи-
во,математику,меморисати,много,
мојасоба,морање,морати,мотиви,
мозгати,мучење,мудрост,надогра-
дитисе,наочари,напорно,наравно,
науке, навика, не могу, не спавати,
не волим, нема сврхе, неопходнст,
непотребно, нерасположење, нешто
ново,ништа,нонстоп,новоградиво,
новосазнање,новости,олингвисти-
ци,обнављати,образовати,оцена5,
одмор,одуховитисе,охне,оплеме-
њивање,опстанак,органскахемија,
песма, пети се, певати, писаћи сто,
пити,похађати,полагати,положити
испит,поновити,поновитиисто,по-
себност,постићи,права,прихватати
знање,пробати,процес,профа,про-
свећиватисе,провидитисе,психоло-
гија,псовати,рачуноводство,радна

ухо учити
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себи,радитиназнању,раднисто,раз-
умети,разумно,РТС,рупа,руски,с
љубављу,само,самоучити,савијен,
сеживоту,седење,седетиичитати,
схватити, скрипте, слово по слово,
слушати,смарачина,смаратисе,со-
ба,спавање,спавати,споро,спрема-
тисе,српски,ставити,сто,студије,
створити, сутра, свакодневица, све
што могу, својевољно, ширити се,
ширити видике, школе, школовати
се,шта,штребер,штребити,теори-
ја, терет, тешкоћа, топло, тражити,
треба, у школи, учено, учење, учи
ти,учити,учитиисамоучити,учи-
тииучити,улагатиусебе,упијати,
упорност, управљачко рачуновод-
ство,усавршаватисе,успети,усваја-
ти,узалуд,уздизатисе,вијуге,воља,
вредети,вредноћа,вредновати,засу-
тра,зашколу,заборавити,загрејати
столицу,занимација,заниматисе,за-
вршити,звати,жртвовати1;
800(173,484,136)+291+69+200

уши
слух 106; минђуше 86; глава 33;
нос 32; чути 27; очи 23; клемпаве
22;минђуша21;музика17;звук16;
клемпав15;велике14;слушати11;
орган10;чуло,глас9;зец8;клемпа-
вост,мале7;чулослуха, коса, слу-
шање6;глув,слон,шкољка,вокмен
5;бол,деоглаве,штапић4;црвене,
Дамбо,деотела,клемпаво,магарац,
операција,прљаве,штапићи, вашке
3;боле,болест,царТројан,црвено,
чисте, чујем, чујност, глуве, грло и
нос,идеја,иглене,капа,локвањ,мо-
зак,накит,наушнице,слушалице,те-
ло,ушнашкољка,вест,восак2;Али
Мекбил, алке, блесак, буба, бубна
опна,буги,бука,цвркутптица,чач-
калица, чекић, чеп, чисти, чистоћа,

чупати,чутинешто,дете,длаке,др.
Спок,дракула,дрека,другарица,Ду-
ле, еаrs, еустахијеве тубе, гласови,
главуџа,глуви,горко,грицкање,гриц-
нути,грла,грло,хрскавица,Хуго,и
нос,игла,информација,информаци-
је,испирање,јаао,канал,капи,кари-
ка, клемпа, клемпав човек, клемпо,
којенечују,конац,коза,козје,кугли-
ца, лепота, лице, локвањи, мајмун,
мама,Марко,маст,мажење,Мими,
мисли, муња, наочаре, наруквица,
нечују,неопходноје,обавештеност,
облик,огроман,опна,органзаслух,
органислушни,ослушкивање,отпа-
дати,пањ,пар,пара,печурке,прасе,
прислушкивање, призма, прљаве
уши, прљавштина, проблем, радо-
знао,реч,реткокогаслушам,розена-
ушнице,сазнање,сазнањетајне,sex,
слушају, слушам, слушност, смех,
спавање, стомак, стопала, су глуве,
свиња,шале,Шијаковићка,шкољке,
шкрба,тешкоћа,тигањ,тишина,тон,
трач,трачара,требадасеперу,уста,
уши,увета,ВанГог,VanGogh,ванзе-
маљац,ваши,велико,вилењак,вода,
вући,затвор,заушнице,збуњивање,
зеца,зечје,зима,злато1;
800(235,199,417)+188+79+129

федерација
БиХ 78; држава 71; заједница 45;
Југославија 32; Босна 28; унија 24;
СФРЈ22;савез21;уједињење13;по-
литика12;скуп11; глупост9;Црна
Гора,јединство,република,земља8;
прошлост,удружење7;Хрватска,Ср-
бијаиЦГ6;пропаст,Русија,Устав,
заједно5;конфедерација,САД,уре-
ђење4;бивша,договор,друштво,рас-
пад, састав, Србија, Србија и Црна
Гора,Швајцарска,Тито,заједништво
3; апстракција, бивша Југославија,

учити федерација
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бивша СФРЈ, дневник, државе, еx
Yuфедер,грешка,Југославије,ком-
промис, ништа, политичар, право,
председник,републике,склоп,скуп-
штина,спој,удруживање,велико2;
4,администрација,Америка,анархи-
ја,апсурд,аутономија,БиХ,бакље,
без везе, била, бив. репуб., бивша
Југ.,бивше,Бор,Босанци,босанска,
будала,Бугарска,Ц.Гора,confederati-
on,ЦрнаГораСрбија,члан,дељење,
део,дрво,држ.институција,два,два
дела, фудбал, грозне приче, гусле,
гужва, игла, институција, историја,
једињење, јој!, карта, катастрофа,
која, компликација, компликовано,
комунизам,конференција,конструк-
ција,Косово,Коштуница,крхко,кру-
тост,лабава,лабаво,лаж,манее!,ми,
Мило Ђукановић, мит, муслиман,
муслимани,нација,народ,не,непо-
стоји, нефедерација, некад, некад
била, непостојано, нешто, неуспех,
неважно,ниво,окуп,оправдање,ор-
ганизација, пенетрација, покрајина,
присила, пропала Југославија, рад,
рат,регија,РепубликаСрпска,рулет,
руска, сарадња, савез, унија, секта,
СФРЈ–глупост,СиЦГ,синхронизо-
ваност,скупдржава,скупљуди,Сло-
ба,смејурија,смрт,снажно,соција-
лизам,социологија,спајање,списи,
спорт, Срба Хрвата и Словенаца,
СрбиХрватиСловенци,СРЈ,СССР,
стајето,старигрбСФРЈ,стих,сто,
страно, стрелице, студенти, суседи,
свађа, шнир, тимски рад, удруже-
ност, ух, Уједињ. нац., уједињено,
Устав и права грађана, устројство,
ужас,великадржава,веза,вишаслу-
жба,вишедржава,влада,YU,YUи
ЦГ,заједничка,заседање,застарело,
застава, завера, завист, земље, зид,
званичност1;
800(235,199,417)+195+136+138

фото
апарат 198; слика 146; албум 55;
слике 50; фотографија 27; студио
21; успомена 20; робот 19; радња
10;сликање9;фотоапарат7;ћелија,
филм,графија,модел,осмех,репор-
тер6;камера,монтажа,море,мото,
светлост 5; Авала, шоп, успомене
4; фотографије, синтеза 3; архива,
аудио,блиц,документ,граф,графи-
ка, лепо, лик, Мића, памћење, па-
пир, природа, птичица, путовања,
сеанса,shop,снимак,светло,видео
2;Агфа,арт,ас,бластија,Бобан,бо-
је,брзо,Будимпешта,црно-бела,цр-
но-белафотографија,часопис,чедо,
чикаНемања,ћелије,документарац,
друштво, ефекат, екскурзија, елит,
физика, фото апарат, фото радња,
фото-апарат,фотоефекат,фотограф,
фотографисање,фото-мото,фрижи-
дер, фудбал, Фуџи, Fuji, голотиња,
греј,игра,изложенеслике,ја,Јоца,
кино,клуб,колор,комора,коњ,копи-
ја,копирање,ковач,крик,култ,лаж,
лепа,лепитренуци,лепота,љубав,
Маћа, манекени, манекенка, мемо-
рија,Миле,Милош, мото часопис,
мрак, наочаре, неизвесност, Нино,
ништа, очно, око, оптика, отисак,
пејзаж,плакати,полароид,породи-
ца,портрет,предео,прошлост,путо-
вање, радње, рецептор, рецептори,
рођендан, сећања, сећање, секција,
секундживота, сессион, сива, сли-
ка фотографија, сликати, смешак,
Сони,стаклазанаочаре,студиоАс,
Шањи,шарено,шминка, тапет,То-
ни,топмодели,Тото,трајност,тре-
нутак,Турска,улице,уметност,узи-
мање душе, зет, зуби,Жика,Жика
слика1;
800(223,540,90)+155+12+109

федерација фото
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Французи
Париз63;народ54;вино31;Фран-
цуска,љубав27;романтика18;љу-
ди15;љубавници,сир14;Ајфелова
кула, култура 9;Енглези,фудбал8;
француски језик, језик, лепота,мо-
да, Наполеон 6; лепи, револуција,
заводници,Зидан5;црнци,парфем,
пољубац,странци,шампањац,шарм
4;Ајфеловторањ,беретка,храна,Лу-
вр,музика,нација,пријатељи,р,ро-
мантични,уметност3;Ајфел,Евро-
па,филм,гурмани,хладни,хлеб,Ле
Пен,марама,мелодија,мирис,Мон-
мартр, Немци, нежност, отменост,
парфеми, педери, песма, пијанице,
плаво, префињени, пријатељство,
романи, романтичари, ружни, Сан
Тропе,секс,симпатични,стил,шан-
соне, шармантни, шмекери, торањ,
уображеност,заљубљени,застава2;
„верност“,А.Кула,АленДелон,бес-
прекоран,бирачи,брбљиви,брчићи,
брзо, будале, букет, Цигани, црква,
четници,далеко,даљина,дечко,демо-
кратија,динамика,дипломате,добра
кухиња,добравина,добрифудбале-
ри,добро,ДонЖуан,досада,драги,
дрипци,другиљуди,двосмисленост,
елеганција,Европљани,фино,фино-
ћа,Француска револуција, францу-
ске девојке, француски, француски
ј., француски јез., француски сир,
Францускиње, фудбалери, говор,
Гренобл, гума, хармонија, хладно,
хлеб багет, иЕнглези, ифранцуска
књижевност, и они суљуди, имају,
интересантно,Ирци,исфолирати,из
Француске,издајице,je´taime,једин-
ствени,јело,језикикултура,Јованка
Орлеанка, карта, католици, Казано-
ва,комедија,конзервативизам,коњ,
коврџави,кребери,кроасан,крв,ку-
хиња,кухиња(француска),ласкање,

лаванда,легијастранаца,леп језик,
лепиљуди,лепо,лепоживљење,ле-
потани,лудаци,луди,љубавник,ма-
ли, малкост, манекени, Марсељеза,
меки, мекоћа, мекушци, млакоње,
море, мостови, мртви, муслимани,
мутави, националисти, народи, На-
таша,неволим,не знам,нејасност,
неповерљивост,непознато,неверни,
Ница,никако,ниски,ништа,Норман-
дија, нос, одбојност, океј, о-ла-ла,
они, осећајност, осн. школа, Пепе
леТвор, перике, песник, петао, пе-
вач,Пежо,пиће,писмо,племић,по-
длост,пољубци,пољупци,понос,по-
водљивост,прави,председник,пре-
потентност,пријатељ,примамљиво,
прљаво,ПСЖ,раскош,рат,романса,
романтици, романтичар, ручак, Ру-
си, Русо, ружа, салате, сановник,
савезници,Сима,скрушеност,слат-
ки, сликари, сликарство, слово р,
смешни,специфичност,способност,
Срби,стилистимоде, стока, страни
људи, страст, сунце, свађа, светски
рат, Шанзелизе, Ширак, шлихтаре,
Шпанци,шта сањима,Швајцарци,
швалерчине, швалери, топ, топли,
удварање,углађени,уметници,уско,
усне,уживање,важан,Версај,ви,ви-
соке потпетице, војска, задовољни,
занимљиви, западна Европа, запад-
нинарод,зар,збуњеност,жабе,Жак
Ширак,жене,житељиФранцуске1;
800(173,484,136)+272+130+199

францускијезик
Париз68;љубав30;Француска27;
Французи 23; леп 21; р 18; роман-
тика,тежак16;лепота13; језик12;
лепо9;култура8;тешко7;словор
6;икњижевност,мелодичност,мело-
дија, музика, писмо, префињеност,

Французи француски језик
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романски, звучност 5; леп језик,
мекоћа, нежност, романски језик,
вино, занимљив 4; Ајфелова кула,
дипломатија,Европа,Француз,књи-
жевност, меко р, не знам, основна
школа,песма,префињен,префиње-
но, речник, романистика, симпати-
чан, слатко, страни, страни језик,
страст,школа,занимљиво3;дивно,
енглески, фино, финоћа, je´t aime,
котрљавор,љупкост,мекано,меко,
мио, Наполеон, не волим, ноблес,
отменост, петао, поезија, пољубац,
предмет, проблем, романтичан, ро-
мантично, секс, сир, српски језик,
шансона, шарм, тешкоћа, учење,
уметност,звучан,звук,женски2;?,
Ајфел,акценат,алфабет,амор,аутен-
тика,Азурна обала, Балзак, без ве-
зе,Бодлер,брзина,брзо,будућност,
c’estlavie,црнац,час,чудно,дама,
Дана,ДеГол, динамика, диван, до-
лази, драма, друг, другарица, двор,
егзотичан, елегантно, енглески јез.,
еротика,факултет,фантазија,филм,
филмови,фр.„Р“,францускијезик,
Францускиња,фрк,фуј,ГиДеМо-
пасан, гимназија, главобоља, глуп,
глупост,говор,грленор,грло,хармо-
ника,хомосексуалци,храна,икулту-
ра, и то, Иго В., интернационалан,
исувише ме, Италија, италијанска,
италијански,Ивана, изговор, израз,
јаје, језик Француза, језик љубави,
капија, катедра, књига, књиге, ком-
пликовано, комуникација, крдо, ку-
кулеле,laFrance,лафр,ЛеПен,леп
заухо,лепослушање,лепозвучи,ле-
потамисли,Лувр,љубавн.Ј.,мадам,
мајка,мек,мекан,мелодичан,мело-
дика,милозвучност,модерно,може,
мрзим,музикалан,најбољи,најлеп-
ши, народ, назалност, не, не учим,
недоступност,немачки,непотребан,

непознато,непознавање,непријатан,
неразумљив, нешто, нешто дивно,
ништа,ниво,ноћ,о.к.,о.к.језик,од-
бојност,оловка,опојно,отмен,пар-
фем,педерски,педерскијез.,песме,
певати, писати, плаво, понедељак,
потреба,предрок,Превер,пригуше-
нор,приватнифранцускипољубац,
проф.француског,професор,профе-
сорка,пут,Романи,романса,роман-
тизам,ррр,руски језик,СенТропе,
сентиментализам,серије,симпатик,
склад,скулптура,сладак,сладуњав,
слаткор,смешан,смор,среће,стил,
стран, странци, стране, страва, сту-
дије,сунце,супер,суштина,свеска,
свет, шампањац, шансоне, Ширак,
шлаг, шпански, шуме, шушкање,
течан, течно, течност, тешкоће, те-
жина, туђи,удварање,умекшавање,
узвишен, Ватикан, вежбе, Виктор
Иго,врста,замлате,занимање,заво-
дљиво, заводник, Зидан, знање, Ж.
П.Сартр,Жак,Жак!,Жан1;
800(173,484,136)+272+146+192

Хаг
суд 147;Милошевић 97; Слоба 96;
СлободанМилошевић71;затвор33;
суђење30;Холандија16;КарлаДел
Понте12;неправда10;Слободан9;
глупост,политика,С.Милошевић8;
трибунал6;Слобо5;град,лаж,Сло-
баМилошевић4;фонтана,превара,
СлободанМ.,смрт3;Б92,Ден,фа-
рса,издаја,Караџић,лажи,лопови,
МилошевићС.,ништа,пакао,пери-
ка,правда,представа,сиво,слобода,
смешно,судбина,судство,тв,закон,
злочин, злочинци 2; 3ТА, ад, адво-
кат, агресори, Америка, Америка-
Милошевић,Б92,белазграда,безве-
зе, БилКлинтон, БиљанаПлавшић,

француски језик Хаг
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бљак,Бобетко,брука,циркус,Цоби,
чистилиште,члан,члануенглеском,
дајмолимте!,досада,досадно,Џеј
Лено,ФлоренсАртман,гл.градХо-
ландије,градуЕвропи,грозно,гру-
бост,групазалудних,Хаг,хапшење,
холандскакраљица,хотел,игра,ино-
странство, истина, истина и лаж,
излет, јадно, Јована,кафић,капита-
листа,Карла,казна,кажњавање,ко-
медија,лажнисуд,лошначин,лоше,
ловнасрпскеглаве,лудост,међуна-
роднисуд,местозлочина,милиција,
мрак,мржња,мучење,мука,највећа
глупост,не!,Недерланд,неправедно,
нервирамеМилошевић,незнање,ни-
ко,НиколаШаиновић,одмаралиште,
ограда,Оливера,опасност,оптужба,
пазатвор,параван,понижење,попу-
ларност, право, председник, пресу-
да, принуда, прогнанство, пропаст,
пусто острво, рат, ратни злочинац,
равнодушност, С.Милошевић, сце-
нарио,селективност,севернеземље,
СФРЈ,сјајноместо,СлобаМ.,Сло-
ба Слобода, Слободан Милошев.,
смех, смехотека, социјалисти, спас
заСрбију,срп,СтеванЈ.Тодоровић,
столица, страшни суд, судити, суд-
ница, суђења, свемоћ, свеж ваздух
са мора, свуд, шарада, шарена ла-
жа,Шевенинген,тамодалеко,тата,
телевизија, телевизор, тежина, тра-
гичност,треба!,туга,турбо-фолк,ту-
жилаштво,ТВБ92,УН,већвиђено,
вода,заобилажење,загрљај,земља,
зграда,зградауШевенингену1;
800(235,199,417)+174+46+130

хладан
лед148;топао77;сок39;сладолед
35;мртав33;зима28;ветар27;чај
24; врућ23; снег 18;фрижидер17;

човек,туш15;леден13;нож,шпри-
цер9;безосећајан,леш,непријатан
8; врео 7; рат, ваздух, вода 6; дан,
суров5;крв,поглед,таман4;челик,
камен, као лед, однос, пиво, срце,
убица,замрзивач,зид3;Антарктик,
беживотан,ђус,храна,карактер,к’о
шприцер, мокар, мрачан, мртвац,
мртвак, одбојан, окрутан, осећања,
пиће, плав, равнодушан, руке, Си-
бир, сив, топло, восак, зао, зној 2;
барикада,бело,бео,бескрупулозан,
бездушан, бездушник, безобзиран,
безосећајност, бивши дечко, бурек,
cool,црн,чаша,човекбезсрца,да-
лек, Данска, длан, додир, Енглез,
Еским, фригидност, гадан, гроб,
гуштер, хладиша, хладнокрван, ice
tea,издржљивост,израз,јогурт,још
хладнији,каостена,каозмија,кли-
ма,к’олед,кох,колач,коњак,краљ,
кревет,кул,леп,лим,мач,медији,ме-
тал,метар,миран,млак,море,мрач-
но, мраз, мутан, најбоље, напитак,
не воли, недодирив, недодирљив,
нељубазан,неосећајан,неприступа-
чан, нес, незаинтересованост, ноћ,
нос,облак,одвратан,огаван,осећај,
осоран,отров,пас,период,под,под
земљом,површина,поздрав,празан,
пријатан, пролазник, просторија,
разговор,риба,рука,Русија,Север-
нипол,сир,смирен,смрт,смрзнут,
спор,стан,стена,страх,студен,sub-
zero,швепс,тих,тон,увек,ватра,ви-
но,виски,врућа, залеђен,затворен,
живот1;
800(164,442,44)+167+19+107

хладно
зима181;време142;топло140;снег
47;лед27;пиво24;млеко14;пиће
13; јело 11; вруће 7; јутро, мраз 5;

Хаг хладно
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бело,јакна,ледено,лето,плаво,сла-
долед,срце,шал,вече4;доба,је,је
напољу,оружје,руке,сиво3;фрижи-
дер,јануар,језа,језиво,место,мије,
море,наногама,напољу,небо,пред-
јело,пролеће,рат,самоћа,север,шу-
ма,топао,туга,ветар2;безгрејања,
бос,cocacola,црвеннос,чај,чарапе,
ћебе,дах,досада
досада, фебруар, говорим, грејати,
хаљина,итопло,јеовде,јогурт,ка-
па,капутиципеле,Карађорђевпарк,
киша, киша и ветар, коцкица леда,
контра,Копаоник, крзно, купатило,
ледукоктелу,метал,млако,много,
мокро, не волети, не волим, неће,
непријатно,није топло,ногама,но-
ге, обући, одбојно, окрутно, осећај,
освета,пециво,пећ,полицу,подно-
гама, поглед, погледати, покриј се,
пол, прозор, прсти, пустош, рука,
секс,Сев.пол,Севернипол,склупча-
тисе,смрт,смртно,стопало,страх,
студено,сутра,т.а.пећ,тачно,темпе-
ратура,ти,топла,топле,уогледалу,
усамљеност,вино,воће,вода,врело,
времеуСрбији,врх,врућина,замр-
зивач,зуб1;
800(165,414,181)+128+10+82

хлеб
храна117;бели46;брашно,јело34;
црни33;глад24;живот22;насушни
19;жито16;со14;пекара,пшеница
13;вода12;бео9;доручак,крух8;
млеко7;бело,нашнасушни,потре-
ба, векна, вино 6; мирис, пециво,
раж,ручак,врућ5; јутро,месо,на-
мирница, основно, погача, сусам,
тесто,вруће4;главно,кора,мотика,
мрва,неопходно,нож,оброк,опста-
нак,преживљавање,путер,ражани,
сто,житарице3;20Дин.,Цмаркет,

црно,дијета,гоји,хлебац,исо,иви-
но,игра,интегрални,камен,кифла,
куповина, меко, молитва, мрвице,
неопходан, неопходност, обичај,
основнанамирница,пензионер,по-
лубели, породица, сендвич, свети-
ња,зрно2;93,бајати,бака,баница,
белина, без њега се не може, Бог,
борба,црква,црн,ЦрнаГора,црни
витаминизирани,добар,домаћи,ду-
ша, егзистенција, гибаница, гладан,
гладан сам, гладна, гладно, глава,
гојазност,гојим,гојити,град,имле-
ко,имузика,игре,има,исти,Исус,
једном, јефтин, јефтиноћа, јело да,
кајмак, калорије, класје, кора хле-
ба, корак, корице, крцкав, крцкаво,
крушац, кукуруз, лале, леп, лепо,
ломљен,ЛТО,маргарин,масно,ме-
коћа, менза, месити, мирис хлеба,
много, мњам, мода, мрвица, нада,
најпотребније, народни, навика, не
једем,неволим,непотребно,нешто
неопходно,њива,огњиште,округло,
основ,основа,основасвега,основна
храна,основнојело,Панчево,пара-
дајз,парче,Пит,плата,почетак,по-
луцрни, поштовање, потребан, пре-
вентива,преживети,преживљавати,
приоритетно, продавница, просјак,
ратар,ражени,рерна,рупе,сасувим
грожђем, само то и имамо, сељак,
сир, сирће, сиромаштво, сиротиња,
ситост, скроб, скупо, скупоћа, сма-
њи,снага,сол,спас,Србија,среди-
на, стандард, стомак, сваки дан,
свакодневница, свакодневно, свеж,
тестенина, топао, топлина, тостер,
традиција, трава, трбух, треба, три
динара, тврд, устајање рано, ужи-
так,вечера,векнахлеба,велики,ве-
сти,Војводина,залогај,зелени,жи-
тарица,жуто1;
800(235,199,417)+215+52+141

хладно хлеб
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храбар
јунак96; јак67;човек45;смео38;
војник 26; снажан, срце 25; витез
22;одважан20;луд,неустрашив13;
кукавица11;херој,МелГибсон,ср-
чан10;добар,лав8;ратник,врлина
7;борац,ја,плашљив,слаб6;дечак,
МаркоКраљевић,мудар,мушкарац
5;борба,борбен,Црноризац,дечко,
хајдук,Херкулес,паметан,рат,рет-
кост 4; битка, брат, браве, будала,
филм, Храбро срце, мач, Милош
Обилић,особина,снага,тата3;бај-
ка, бркови, Дон Кихот, глуп, Хи
Мен,истрајан,јуначина,Карађорђе,
Марко,мишићи,младић,моћан,мо-
мак, неустрашивост, неустрашљив,
одлучан, орден, поступак, потез,
РобинХуд, силан, слабић, смелост,
снагатор,сналажљив,спор,упоран,
велик,Викинг,вођа2;Ахилеј,Ара-
горн,Бетмен,безкајања,безстраха,
безосећајан, биста, бистар, блесав,
Бог,бојажљив,боксер,БошкоБуха,
брани неког, брод, брз, цар, cool,
част, частан, честит, човјек, данас,
делија, Дикан, дивљење, Ђинђић,
епска поезија, етика, фаца, филм
„Храбросрце“, горд,Грци,хамбур-
гер,Херкул,Хогар,ХогарСтрашни,
храбар, храброст, храст, хрдина,
хуман,интелектуалан,искрен,иску-
сан,историја,избор,издржљив,изу-
зетност, јачина, један, јесам, јунаци
изпесама,јунакизбајке,јунаштво,
камен, кнез Милош, Конан, коњ,
краљевићМарко, кретен, леп, лич-
ност,логичност,лош,лов,ловац,лу-
дак, лудост,љубав,М. Гибсон,мач
филм,мачоклоп,мачак,мајка,мама,
маштовит,Мила,мутанти,намазан,
наступ,непостојећи,непромишљен,
несаломиви, несебичан, ноћ, нов,

обад, одличан, одважност, оштар,
отац, пас, патриота, песма, петља,
пилот,планинар,поглед,појединац,
понос, поштен, потребно, повреме-
но, пожртвован, пријатељ, принц,
продорност,пунврлина,пушка,ри-
зик,РојКин,САЈјединице,самопоу-
здање,сликар,смирен,снажаниздр-
жљив, срећан, Сталоне, стање ума,
страх, страшан, страшљив, супер,
супермен, суштина, свемогућ, свој,
Шкот, штит, то ценим, туча, уман,
упорност,уравнотежен,усамљен,ве-
лико,вешт,ВојиславШешељ,војни-
ци,вук,занимљив,зао,живот1;
800(223,540,90)+221+22+144

Хрвати
народ72;усташе39;Срби32;рат31;
море30;људи29;суседи27;браћа,
мржња23;Хрватска17;комшије14;
шаховница12;католици,Загреб10;
нација9;Дубровник,ништа7;Сло-
венци, убице 6; непријатељи, при-
морје, зло 5; хрватски језик, сукоб
4;бившабраћа,Далмација,даљина,
граница,иСрби,Југославија,киша,
муслимани,национализам,неприја-
тељ, олуја, сусед, свађа, Туђман 3;
безосећајност,Босна,чудно,држава,
ђубрад,фуј, геноцид,имуслимани,
Јасеновац,католичанство,комплекс,
Крлежа,култура,логор,лош,лоше,
лоши људи, музика, националисти,
НДХ, непријатељство, одвратност,
равнодушност,рођаци,Сарајево,си-
во,Словени,смрт,стока,странци,су-
народници, туризам, запад 2;Алка,
АнтеПавелић,бели,безначајни,бор-
ба, браћа Словени, цркли, Црвена
јабука,Чеси,чистоћа,дарак,детињ-
ство,Динамо,дистанца,ДорисДра-
говић, дрипци, друга нација, други

храбар Хрвати
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људи,држављани,држављаниХрват-
ске, е сад,финоћа,Фрањо,Фрањо
Туђман,гамад,где?,глупост,говно,
губитивреме,хладни,хладноћа,хр-
ватски,хвалисавци,ионисуљуди,
иСловенци,инат,интересантно,из-
беглице,издаја,издајица,издајице,
изгубљени, ја их волим, језеро, к,
кај,каобраћа,католицизам,кифла,
когабрига,комшијезакерала,краји-
на,Крк,Кроација,Кроати,крутост,
кукавица, кумови, лаж, леп језик,
лош народ, лоша времена, лукави,
љигав,људиуцрном,љути,Мага-
зин,Макарска,мањи,мапа,ми,мр-
ља, мртви, мрзети, националиста,
нацисти, нацизам, народ суседни,
неволим,неволимих,незанимаме,
недоследност, недружељубиви, не-
гативност,некадабраћа,некотамо,
неодређеност,непријатно,непроми-
шљеност,неслога,нештоштојеби-
ло, неважни, невоља, независност,
никада,нисунаши,ништалоше,но-
сати,нож,обични,одвратни,олош,
ониими,опрез,оружје,отменост,
озлоглашена браћа, пашта, памет,
пичке,племе,подсмјех,понижење,
попевка,посебни,посвађаниљуди,
позападњачени,правиљуди,празни-
на,Превлака,приморци,прошлост,
противник, распарења, равноду-
шни, речник, Руси, ружан језик,
ружни, ружно, рвачки, самољуди,
савез,себичност,сестра,СФРЈ,скр-
озчудно,смешно,снајпер,снобови,
спорт, сранци, срећковићи, српски,
становници,Стева, супарници, све
лоше,свенајгоре,шах,Шукер,тако
близуатакодалеко,тантус,телеви-
зија, терор, туга, у, убиство, убити,
уображени, уски, усташа, усташе и
одоше, усташе једне, уштогљено,
вашке,вук,Вуковар,забавњаци,За-

горје,застава,заштонасмрзе,зави-
сност, зелено, злоба, злочин, зрако-
млат,жалост1;
800(173,484,136)+250+87+180

хрватскијезик
Хрвати60; српски35; српски језик
34; Хрватска 28; латиница 25; глу-
пост, језик17;измишљотина9;ни-
шта 8; не постоји, писмо, смешно
7;фуј6;ново,ружно,сличност,сме-
шан5;Хрват,извештаченост,култу-
ра,леп,мржња,сличансрпском,За-
греб 4; говор, и књижевност, исто,
каосрпски,море,не,сличан,српско-
хрватски, страно, вештачко3; глуп,
хрваштина, икавица, интересантан,
исти,измена,јекавски,каонаш,ко-
пија, крађа, лаж, мрш, национали-
зам,немага,непостојање,непосто-
јећи,неразумљив,незнање,никакав,
нов, новина, одбојност, прошлост,
рат, слова, српски ј., српски јез.,
српско, страни језик, суседни,шах,
точка, Туђман, усташки, варијанта,
занимљив,зракомлат2;акакавјето,
ајме,безч,безкоментара,безвезе,
бивше,блискост,близина,бошњачки
језик, братски, брзојав, цепидлака,
колонија,црква,ча,чудан,ћај,Дал-
мација,даље,дапаче,део,добро,до-
сада,досадно,Евровизија,фашизам,
фолирање,френдица,фуј!,глупавје,
глупирање,глупо,граматика,грани-
ца, грубо, ха ха, HM,HRT,HTV, и
правопис,и српски језик,ијекавци,
ијекавица,ијекавски,имитација,ис-
коришћеност, искривљеност, исква-
рен,испит,истикаонаш,истокаои
наш,истокао ср., истокао српски,
истоштоисрпски,издаја,измењен,
измишљен,изобличеност,извештаче-
но,изврнуто,Јасеновац,јебезвезе,је
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српскијезик,језикХрвата,језикк’о
језик,језикнарода,језиксуседа,још
већаглупост,Југа,кај,каоисрпски,
карикатура,кењкавост,књижевност,
Колонија,коментар,копира,ковани-
це, круг, лажни, леп језик, лингви-
сти,лош,лудаци,ЉудевитГај,људи,
мадај,Matriх,мек,мекано,мелоди-
чан,мелодичност,мешавина,ми,мо-
јадругарица,можда,мрзим,музика,
нација, наковница, наркомани, на-
род,натјецање,ненаш,непостојати,
неволига,неволим,незанимаме,
неинтересовање,нема,немати,немо-
гућност,непотреба,непотребноуСр-
бији, неправилност, неразумљивост,
нервоза, несебичан, несрећа, никад,
ништа посебно, нови, новокомпо-
новани, њихов, о.к. језик, обичаји,
образовање, очај, одвајање, одвоје-
но,одвратан,одвратност,ок,Оливер
Драгојевић,они,опће,оштрост,оту-
жност,пашта,Пакрац,патетика,пе-
сма,плажа,подругљиво,погубљени,
политика, постоји, познавање, пра-
вилност,предмет,префињеност,при-
чати, приморје, проблем, промена,
промењен,пропаст,раздор,разлика,
разумљив,речи,речник,Ријека,рого-
батност,ружан,сан,Сарајево,Саша,
секси, симпатичан, склепан, сличан
нашем, сличице, слични, слично,
слово, смех, смејурија, сова,Сплит,
спрдња, сродан, сродан језик, срод-
ност,сродностсрпском,српска,срп-
ски измењен, српскохрватски, стр.
језик,странијез.,стрип,сукоб,сва-
ђа, свиња,шаховница,школа,шта?,
шушкање,тамо,Томислав,туђ,туђи,
усташе, усташизам, ужас, варијан-
тасрпског,вештачки,вештачки јез.,
влак,волим,врхње,x,Загорје,зани-
мљиво, запад, зарез, затвореност,
зло,зрак,зракоплов1;
800(173,484,136)+291+168+220

хтети
желети201;моћи112;нехтети41;
жеља37;имати26;морати19;уме-
ти15;воља14;волети13;нећу12;
нешто11;хоћу9;узети8;паре7;тра-
жити,упорност,урадити6;радити,
смети,све,успети,више5;жеље4;
бити,дати,срећа,учити,вољан,зна-
ти,живети,живот3;боритисе,циљ,
и моћи, још, љубав, много, не, не
смети,новац,одмах,рука, слобода,
свашта,увек,вредан,желетинешто
2;анеможе,ај’полети,ал’немоћи,
алиништаодтога,амбиција,амби-
ције,амбициозан,битиокретан,би-
тионоштониси,битиупоран,боље,
циљати,црнипојас,да,дапобегнем
сачаса,дасеиграм,давати,добити,
добравоља,двоумитисе,двоумље-
ње,елан,факултет, fax, грамзивост,
халав, хоће, хоћеш, хоћети, хотећи,
храну, хтети, и урадити, ићи, или
морати,илине,иматипотребу,има-
тивољу, јакожелети, јединац, јело,
јеж,клупа,колица,красота,кућа,ла-
гати,’лебац,марити,машта,мобил-
ни,моћ,могу,могуће,морамимати,
можда,мрзети,мрзиме,набоље,на-
мера,намеравати,немоћи,незначи
желети,нежелети,нећкатисе,нећу
да ти кажем, недоступно, немогућ-
ност, никада, очај, одбијање, одби-
ти,одлучност,оптимизам,оставити,
отићи,отимати,пас,пицу,планира-
ти, похлепан, поклон, покренути,
покушавати,помоћ,помоћи,попети
се,посесиван,поштопото,потреба,
потрудитисе,прихватити,привлачи-
ти,пруженарука,пуно,радост,репа,
само,сат,сазнање,сендвич,sex,ску-
тер, слободу, смети... Лети, снага,
снови,спавати,страх,стремити,све
се хоће..., све што пожелим, шта?,

хрватски језик хтети
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тешко, тежити, трудити се, учини-
ти,ухватити,урадитинешто,урлати,
успех,усудитисе,уши,узимати,вас-
питан,власт,захтевати,запенити,за-
служити,значимоћи,жељенициљ1;
800(221,406,56)+178+41+131

хуманитарни
помоћ101;Црвеникрст79;концерт
76;рад66;фонд63;добротворни27;
крст18;људски15;организација12;
добар10;добро9;деца,добровољ-
ни,конвој8;акција,радник7;добри,
добровољно6;човек,избеглице,па-
кет, помоћни, програм, UNICEF 5;
доброта, добровољан, покрет, УН
4;болница,фондови,племенит,по-
сао,прилог,рат,савез3;Африка,бе-
ло, црвено, добра воља, добротвор,
добротворан, гест, хитна помоћ,
концерти, лопови, људи, невладин,
одбор,племенити,племенитост,со-
цијала, социјални, волонтерски, за-
вод2;алкос,алтруизам,амбул.кола,
бака,беда,бесплатно,безвредан,бо-
леснадеца,Ц.крст,Caritas,центри,
цк, црквени крст, часни, човечији,
човечни, човекољубив, чудо, дан,
дарежљив, дародавци, делотворни,
доброчинство, добродушна, добро-
намеран, добронамерни, добротво-
ран рад, добротвори, добротворно,
добровољни рад, додатак, догађај,
доктор, допринос, Драган, емотив-
ни,enemy,фолирање,хлеб,хришћан-
ски,хумано,хумано!,иностранство,
избеглица,јадан,јефтин,камион,ка-
рактери,КофиАнан,кола,комби,ко-
смополитски,крхак,крос,кутија,ла-
жни,лек,лекар,лекари,лепи,лепо,
љубав,МајкаТереза,мекани,молба,
начин,небо,нехуман,NGO,није,Ни-
но,НВО,одпомоћи,однос,односи,

одређене организације, организам,
организовање, осећајни, паре, паре
за децу, патриотизам, подршка, по-
клон, помагање, помагати, помоћ у
Африци,помогни,посвећеност,по-
штење,позив,превара,пригод,про-
фитабилан,пројекат,просјаци,про-
тест, проваљено, прст, рај, Rotary,
сиромашни, сиромаштво, социјална
помоћ, социјално, срце, срдачност,
стара одећа, старац, свакако, сврха,
телефон, телевизор, турнир, тужно,
у добре сврхе, учествује, UNHCR,
велики,великодушност,весели,вој-
ска,захвалност,залагање,журка1;
800(235,199,417)+179+44+125

хумор
смех 370; виц 90; црни, шала 23;
осмех14;забава11;смешно8;сми-
сао, вицеви 7; ја 6; духовитост, ту-
мор, здравље 5; часопис, сатира,
срећа4;Чкаља,драма,новине,ша-
љивост,туга,весело,весеље,врлина
3;Дарко,дечко,филм,хаха,Хогар,
кловн, Мr. Bean, неопходан, плач,
пријатељи,разонода,смер,светлост,
школа,телевизија,ТВ,умор,увек,зу-
би2; афоризам,бело,безбрижност,
Бин,битан,битанфакторуживоту,
бити смешан, циничност, циркус,
црн, Црна Гуја, цртани филм, час,
Чока, далеко, деца, деран, досада,
другарство, другови, друштво, ду-
ховит, духовност, душа, душевна
храна,дворскалуда,ЏимКери,елик-
сир младости, енигматика, где је?,
генијалност,глума,глумци,глупост,
Гоца,Горан,хахаха,Хомер,Хулер,
хумореска, имамо мало, исмевање,
исмевати,излаз, је здрав, карикату-
ра,књига,комедија,ладно,лаж,лед,
лек,лекзадушу,лекар,лепота,лице,

хтети хумор
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логор,лудило,лудница,љубав,љу-
ди, мацан, Маки, Макс, микрофон,
Милош,мимичар,МистерБин,мо-
зак,Мућке, начинживота, најбољи
друг,најважнијапозитивнаособина,
напор, небо,Немања, нешто најбо-
ље,нештоштоизазивасмех,омиље-
наствар,он,опуштено,особина,па-
мет, пантомима, песма, племенито,
Политикин Забавник, потреба, по-
требан,позориште,представа,преко
потребан,пријатељ,пријатностање,
привлачност, радио, радост, Радо-
ван,РадованIII,расположеност,Сан
Ремо,сарказам,секс,серија,сестра,
Симпсонови, смејање, смејати се,
смешан, смешне, смор, сом, спас,
Срби, Србија, страх, стрип, сумор,
сузе, све,СЗ,шале, тата, трагедија,
ТРН,ух,усне,важност,већјебило,
весели,вид,забаван,забавник,зани-
мљиво,здрав,здравдух,здравсмех,
здраво,жамор,живети,живот1;
800(221,406,56)+184+11+141

Цигани
Роми 89; прљаво 53; черга 50; пр-
љави 34; црно 29; људи 26; народ,
песма25;прљавштина21;црни18;
музика 16; Ром 12; чергари, черге,
делије,прљав11;смрад10;црн,ве-
сеље9;шатор8;Пушкин,звезда7;
беда,игра,слобода6;црнци,коњи,
нација,сиромаштво5;Циганка,кар-
тон, просјаци 4; човек, коњ, крађа,
луталице, лутање, пијаца, просјак,
смрде 3; браон, депонија, џипси,
Ђурђевдан,Индија, јуриш,караван,
кућа, лете у небо, лопов, мандови,
немаштина, Немци, непријатан ми-
рис, номади, певају, штрока, точак,
вашар,ватра,весели,весело,ветар,
Зеленивенац,звездаши2;АдаЦиган-

лија,аљкавост,авакари,бећар,бели,
Београд, бескућници, безбрижност,
безобразлук, браћа, бре, Бред Пит,
Циганке, Циганмала, циганска ма-
хала,циркус,црнакожа,црнеочи,
црвенабоја,ЦрвенаЗвезда,црвено,
чамуга, чергарење, даире, добро,
домишљатост,досада,другови,дру-
жење,дух,душа,ђубре,ђубретари,
ЕмирКустурица,фудбал,фуј,гадо-
сти, гађење, галама, ганци, гарави,
гатање,Gitan,гитара,глад,глиб,го-
мила, гробари, губав,Gypsy kings,
хаљине,играчи,истребити,јад,јад-
ни,картонсити,картонскекућице,
Касандра, киша, кочијаши, кочије,
кокош, кола, коса, краљеви, кров,
кутија, кутије, кварт, лаж, лењост,
лепак,лете,лопови,лоше,лошиљу-
ди,Лунапарк,мањина,марама,ма-
раме,мечка,медведи,мирис,мост,
мржња,музикални,наранџаста,на-
родњаци, навијачи, небо, некулту-
ра, нема струје, немар,нерадници,
неспутаност, несређено, нестални,
нижакласа, одбојност, одвратност,
олоши,оскудица,отпад,паре,пат-
ња,песме,пева,плес,поема,погрд-
но,полуљуди,поље,поправљамки-
шобране,превара,прљавост,пуно,
пустолови,путовање,путују,путу-
јући, раса, раскрсница, ромски је-
зик,сиромаси,сиромашна,сироти,
сладоледотимају,слободни,смрди,
смрдљиви,Срби,старипапир,стој,
страх,страст,свирка,шала,шарена
сукња, шарене сукње, шаренило,
шта да се ради, штрокаво, табор,
тамно, тамнопути, темперамент,
толеранција, труба, трубачи, тру-
бадур,туча,угроженост,улица,ва-
шке,већина,весељаци,весео,виц,
виолина, врела крв, забава, живо,
живот1;
800(173,484,136)+228+21+163

хумор Цигани
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цилиндар
шешир 192; мотор 39; ауто, ваљак
19;цев,физика18;клип17;капа,ма-
ђионичар15;круг14; господин13;
црно,метал11;кола,математика9;
аутомобил8;кључ7;ЧарлиЧаплин,
фрак,штап,точак6;брава,део,гла-
ва, машина, шраф 5; ауспух, лим,
министар, наочаре, облик, одело,
шлем,вода,врата4;црни,Енглеска,
Енглез,киша,ништа,округло,тело,
троугао,зец3;аутобус,батерија,би-
цикл,цилиндар,џентлмен,геометриј-
ско тело, господа, гвожђе, качкет,
кишобран,кочиони,купа,лампа,ме-
ханика, одбрана, омотач, отменост,
пиштољ, рупа, сат, справа, стакло,
торба,трактор,високо,војник, зуп-
чаник,звоно2;Алисауземљичуда,
БајаПатак,БалашевићЂ,бата,бели
зец,бокал,буре,цедаљка,цео,цеви,
цигара,цилин,цинцин,цинцулатор,
цинк,црн,црноодело,црта,цвећка,
ЧарлиЧ.,чаробњак,Чикаго,чинија,
човек,чунак,чврсто,дарцилин,де-
лови, део аутомобила, деомашине,
деомотора,диоптрија,дизна,дрво,
енглески, епрувета, фењер, геоме-
трија,глаткоћа,госпођаминистарка,
граница,хемија,ход,историја,издр-
жљивост, јунак, капље, карбуратор,
карике, катанац, климаво, клипови,
коцка,копча,кринолина,кров,кру-
жно, квадар, квар, ланац, ланчани,
литар, лорд Бајрон, љубав, магија,
мајстор,маскенбал,машине,машин-
ски елементи, метак, министарка,
мој тата, мрав, наочари, напор, не
знам, немам појма, непробојност,
нијеумоди,обао,обрва,одмотора,
одбрамбено,оклоп,окретање,окру-
гла цев, олук, осовина, панцир, па-
пир,пелерина,пензионер,петролеј,

поклоннадар,поклопац,покретач,
полуга, посао, посуда, позориште,
предмет, превазиђен, прозор, прут,
пушка, радилица, роботи, сакрива-
ње,сан,slash,смешно,сочиво,спи-
рала,спрат,стакла,старчовек,ста-
рина, старост, ствар, суд, Сумњиво
лице,свесевртиукруг,шеширцрн,
шприц,таласи,театар,тешко,тигар,
топло,Трабант,три,трудноћа,тунел,
В,вага,ваздух,велика,великицрни
шешир, ветрењача, воз, врућина,
закључан, закључавање, заштита,
заштита од кише, затвор, затворен,
зуби1;
800(221,406,56)+220+50+148

црвени
крв54;крст35;цвет34;комунисти
31; комунизам 20; звезда 19; ауто,
трг17;плави15;љубав,нос14;џем-
пер12;ветар,зелени11;ферари,те-
пих10;шал9;црни,крвави,мрави,
петао, срце, ватра 8; образи, пара-
дајз,Руси,ружа,застава7;боја,кар-
тон 6; бели, Индијанци, каранфил,
образ,топло,ватрени5;аутомобил,
јастук,комуниста,корал,петокрака,
плашт, руж,шешир, змај 4; армија,
барјак, ђаво, јабука, језик, Кмери,
крвав,паприка, радост, рак,Русија,
социјализам,светло3;цвеће,фењер,
Индијанац,јарки,капут,кармин,ко-
муњаре,корали,октобар,појас,пур-
пурни,румен,семафор,сунце,Тито,
топли, зелен, знак, звездаши, жути
2; -а Звезда, авион, балон, балони,
банда, бео, бик, блед, бљиштавост,
боје,бол,борба,boss,божур,божу-
ри,брег,бригада,број,брош,булка,
ципеле, црн, црвена боја, Црвена
Звезда, чаршав, човек, Деда Мраз,
дим, драг, дрес, друг, џип, ђаволи,

цилиндар црвени
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Енглези, еритроцити, Феникс, фе-
сић, форд, Французи, фудбал, гар-
да, грудњак, и бели, иритирајући,
јачина,јагода,јак,јаки,јако,јарбол,
јарко, ЈУЛ, кап крви, клуб, кофер,
коктел, комарац, комунистички, ко-
муњаре!!,коса,кошуља,кров,круг,
крвнизрнци,лак,латица,Лењин,ле-
пи, лептир, лето, лустер, љубавни,
љубоморни,људи,љутит,мач,мако-
ви,мантил,марамица,модерни,Мо-
сква,мрав,мундири,најлепшабоја,
нокти,обојен,одећа,официри,оми-
љени,осмех,оток,папагај,пардајз,
партизан, печат, пежо, плав, плод,
поглед, политички, порази, Porshe,
постиђеност, пожар, ред, розикаст,
румени,Рус,rush,ружичасти,ружич-
њак, ружни, сиви, слуђеност, сок,
СПС, стаљинизам, стид, стидљиви,
сто,страсни,страствен,свет,шкорпи-
он,шпагете,Шпанија,тамно,тапет,
Телетабис,топао,топлота,тулипан,
угао,универзитет,упечатљив,усија-
ли,ужарен,ватрен,ватреност,вино,
власт,воз,врели,врућ,вруће,врући,
забрана, зајапурени, залазак сунца,
зажарени,збуњени,здрав,зрнцекрв-
но,зуби,живост1;
800(173,484,136)+233+72+155

црвеног
носа61;крв31;лица27;нос18;ви-
на 17; крста, змаја 16; џемпер 13;
љубав,образа11;ферарија,семафор
10;срце,шала9;белог,боја,плавог,
рака8;аута,ауто,црног,ђавола,капу-
та,ватра7;бика,јарца,мора,петла,
ружа, сјај, страст, шешира, тепих,
тепиха,звезда6;цвет,цвета,џемпе-
ра,ђаво,југа,лице,сјаја,сунце,шал
5; бик, крст, небо, образ, парадајз,
петао,сунца,светла,ватреног,вино

4; јастога, језик, језика, комунизам,
коња, ока, октобра, усне, застава 3;
аутомобил,BMW, црно, ћилим, де-
тлић,детлића,фењера,ферари,гол-
фа, ја, јабука, јаког, капут, кармин,
картона,мајица,месеца,моћног,мо-
ре,очи,одсјаја,огртач,огртача,пан-
талоне, папагај, парадајза, пежоа,
поршеа, Рудолф, руж, руже, слона,
срца,стојадина,светло,усијање,ви-
дети,зец,зеца,зеленог,змај2;ауто-
мобила,балон,барјака,бело,бесног,
бицикл,бија,бика?,блуд,бљеска,бо-
гиње, боја комуниста, бојаљубави,
Ц.Звезда,Циган,ципеле,црн,црвен,
црвендаћ,црвеносветло,цвекла,ча-
рапе,Чегевара, човек, дана, делије,
делију,детлићи,дивно,досада,духа,
дукса,џелигер,џипа,експресивност,
енергија, главобоља, грла, грло,хо-
ризонт, храброст, и црног, Индија-
нац,ирвас,Ивана,изазовног,израза,
јабуке, јачина, јагода, јагоде, јагуар,
јагуара,јахач,јахачи,јакна,јарког,ја-
стог,јастреб,јастреба,јастребапад,
јастук,једнорога,јутра,кармина,ко-
ла,колачи,комуниста,коњ,кравата,
кров,крова,круга,крвног,лептира,
листа, лишћа, лососа, мачка, ман-
тила, марама,Марс, меду, медведа,
мерцедеса,мермера,месо,миш,ми-
ша,моћ,мода,мозга,најлепше,на-
вијачи, неба, немира, носе, носића,
образи,огња,оклопа,омиљенабоја,
опела,пакао,папреног,паприка,пас,
патуљак, перо, песак, песма, петка,
петлић,петлића,певца,пежо,план-
то,плашт,плашта,платна,плаветни-
ла,плавоног,плиша,погледа,погле-
дати,поподнева,порше,пса,птица,
радост, рак, ранца, раздражљивост,
речника, ред, репа и крила, ружна,
сандук, се гнушају, секс, секс секс
секс, семафора, септембар, серафа,
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слина,Слоба,слова,снага,снажно,
СПС,стид,страствен,света,светло
насемафору,штих,тањира,тен,те-
на,Тито,тока,топлог,трчи,трг,тр-
га,упозорење,уроци,усијања,уста,
ватрено, вече, вепра, веселог, виле,
возила, врата, застидети се, зелено,
змија, звезданог, жар, жара, живот,
животиња1;
800(165,414,181)+287+24+183

црква
крст148;вера144;поп115;Бог69;
религија33;молитва26;свештеник
16; икона 11; мир, православље,
звоно9;догма,хришћанство6;све-
тиња, школа 5; храм, институција,
манастир,олтар,свећа,свето,венча-
ње, зграда 4; двориште, лаж, нада,
патријарх,православна,тамјан,уста-
нова 3; анђео, божанство, Божић,
крштење, кућа, купола, литургија,
папа,патријархПавле,порта,секта,
средњивек,Св.Марка,торањ,вера
у Бога, веронаука, звона 2; Бадње
вече, Бела, благостање, богомоља,
брат,црвено,цвет,часнесестре,да,
дисциплина,дух,духовност,фреска,
фреске,глупост,град,грех,гробље,
хладно, хор, Христос, хришћани,
хришћансто, иконе, иконостас, ис-
повест, историја, Исус, капела, ка-
тедрала, коњ, крсткупола, култура,
лепазграда,ломача,лопови,љубав,
мајка, Мира, мир-спокојство, миса,
моћ,морал,моравска,мрак,нација,
недеља,облак,оченаш,одора,олак-
шање,организованарелигија,орону-
ло, оштар, оштро, патијарх, Павле,
Петница,под,попа,поштовање,пра-
шкиперг,празник,превара,пут,рај,
религиозна установа, романтика,
Саборна, савест, секс, симбол вере,

синагога,смор,спасење,спокој,спо-
меник, српска, страхопоштовање,
Св.Никола,света,светаАна,свети
Илија, светилиште, светоихладно,
светоместо, светогМарка, светост,
тишина,традиција,туга,верник,ве-
роисповест,високо,вјера,влада,вла-
дика,златодрагуљи,жаљење1;
800(223,540,90)+146+3+99

црн
бео 133; црнац 39; угаљ 34; човек,
мрак29;хлеб22;облак17; гавран,
таман 16; гарав 15; ноћ, земља 14;
кафа 13; мрачан 12; чоколада 11;
оџачар, трн 9; Циганин, коњ, коса
8; плав, смрт, туга 6; бело, бибер,
боја,Циган,дечко,дим,ђаво,капут,
леп,мрк,петак,прљав,тама5;дан,
гар,јак,лук,мак,момак,одело4;цр-
вен, дечак, младић, мушкарац, око,
сунце,живот,жут3;бијел,Бјелица,
црв,елегантан,каоноћ,катран,лош,
мрав,негативан,оџак,паук,рупа,ше-
шир,тамно,зуб2;2Pac,Африка,ба-
лон,бел,белилук,безизгледан,бик,
блато, BMW, бојица, брк, ципела,
црнцат, црнци, црнчуга, црнкиња,
црно,црњи,чађ,чај,чоколадан,Den-
zelW.,део,дезен,димничар,дивно,
другачији,дужан,Ђорђе,Еурокрем,
филм, гадан, град, гроб, гробље,
грожђе, и бео, јасмин, једноставан,
каиш, какао, као гар, каомрак, као
најдубљедубине,Карађорђе,к’оци-
ганин, кофер, Кофи Анан, колачи,
конац, контраст, кос, коврџав, крај,
кромпирић,круг,лепотан,лоше,Лу-
ка,мачак,мачор,МајклЏордан,ма-
ли,медвед,мек,метак,митесер,мле-
ко,море,мрзак,МухамедАли,мука,
народ,незнам,небо,негро,неоства-
рен,несрећа,несрећан,нештолоше,
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невидљив, Нигер, нинџа, обележје,
обојен,одмуке,огртач,округ,особа,
оштар,отићи,овца,паче,памук,пан-
талоне,Партизан,пас,пепео,поли-
тика,поп,прамен,пуж,радник,роб,
рудар,рудник,ружан,САЈјединице,
сако,самоћа,симпатичан,сив,скри-
вен, сладак, соларијум, срп, страст,
суморан,суморност,свет,свој,шта-
пић,штодане,талог,тамнина,там-
нопут,танко,ташна,тен,тигар,тип,
тмуран,топао,траг,Турска,угарак,
вајар,величанствен,веш,Влада,вра-
нац,врлина,зачин,загорео,зао,зе-
лен,злато,жалост1;
800(223,540,90)+214+31+148

ЦрнаГора
море300;Србија38;планине20;ре-
публика17; држава 15;Црногорци,
Његош 14;Мило 13; камен 12; ле-
њост11;брда,планина10;крш,Под-
горица 8; Југославија, отцепљење,
земља 7; камење,МилоЂукановић
6; брдо, Ловћен, мала,Монтенегро
5; Бар, Будва, Војводина 4; браћа,
Цетиње,ЦГ,гордост,иСрбија,лето,
независност,приморје3;БелаГора,
брдовито,брђани,црно,Црногорац,
деда, дивљаци, домовина, досада,
Ђетић,екологија,еколошкадржава,
евро,иностранство,југ,кућа,летова-
ње,мало,МилоЂ.,одвајање,одврат-
ност, отаџбина, прљавштина, само-
сталност,сељаци,стене,шверц,твр-
доглавост, вишак, заједница, земља
мала 2; ал’ без мора,Ана, аутобус,
аутономна покрајина, авион, баба,
Бијела,бистро,бљак,Богуизаногу,
боранија,братскадржава,братсказе-
мља,братство,цигарете,црна,Црна
Гора,црназемља,црногорскоколо,
чај,далеко,далекоимлепакућа,Да-

вор,дечко,део,деоЈугославије,део
нас, део Србије, дивљак, доле, до-
садно, ДПС, друга држава, дрвеће,
Дурмитор,дуж,џабалебарење,ђес’
брате,ђетићи,еколошка,фуј,геаци,
глупи, Горица, храброст, иностра-
ност,издаја,издајничка,јаој,Јелена,
језеро,јојдосаде,јужнаСрбија,ка-
мењар,кеш,клошарина,колеге,коре-
ни,Котор,козе,крађа,крај,кршеви
голи, лажна част, лењивци, лепота,
лопови,лошелетовање,љубав,мај-
сказора,мапа,маршнапоље,место
боравишта, Мијатовић, мобилни,
мојаземља,МонтеНегро,Монтени-
герси,Морача,мореибрда,најлеп-
шаземљанасвету,незнам,небитно,
нечистоћа, некад била, нема друге,
непријатељ, нерадништво, неслага-
ње, нетрпељивост, независна, ни-
кад, ништа, одмор, огорчење, орао,
ордење, Острог, отцепи се, Петар
Каписода,племена,почетакмржње,
покрајина,понос,порекло,превара,
примитивизам, природа, путовање,
Раде,распад,раздвајање,регија,Rol-
lingstones,Рожаје,самостална,само-
живост,село,сепаратизам,ситнеду-
ше,слобода,смор,спавање,спорна
држава,Србије,стена,странац,сун-
це, суровапланина, сусед,Св.Сте-
фан,свенајбоље,шума,територија,
Тиват,уображеност,ужас,уживање,
велико, венац, висина, вода, врлет,
вулгарност,застарело,зрно1;
800(223,540,90)+211+13+146

црнци
Африка105;белци79;људи57;ко-
шарка29;робови28;чоколада,му-
зика 20; народ 16; рад 15; раса 12;
Америка 11; црно, расизам, зуби9;
НБА 8; реп, реп музика 6; чамуге,
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дискриминација, снага 5; атлетика,
баскет,црниљуди,кафа,племе,пр-
љаво, репери, роб, сиромаштво 4;
бели, бели зуби, боја, браћа, црни,
глад, издржљивост, кожа, лепи, на-
кит,ропство,спортисти3;Африкан-
ци, беда, црн, чоколадни, џез, гето,
кошаркаши, коврџава коса, коврџе,
лепота, љубав, мишићи, најбољи,
необично,неправда,Нигерија,обоје-
ни,очи,одвратни,патња,симпатич-
ни,спорт,сунце,супер,тело,угњета-
вање,усне,уста,зној2;2Pack,2Pac,
Афро, Афроамериканци, амерички,
АмерикаиАфрика,анатомскаграђа,
атлета, атлете, бамбус, бели прсти,
бело,бич,Бјелица,блеки,блуз,бо-
јакоже,бомбардер,борба,борбаза
права, братство, Бронкс, бубњеви,
Бушмани,Цигани,црна,црнакожа,
црнчуга,црнчуге,црнкиње,чамуга-
нац, ћелав, ћелавост, ћеле, далеко,
даљина,дебелеусне,дебело,Дензел
Вашингтон, дискотека, дивљење,
дланови, добро грађен, другачији,
другари, другови, егзотично, фаце,
Француска, гадни, глатка мускула-
тура, голи, хип хоп, хип-хоп, игра,
ималин, интересантност, истребље-
ње,изроди,јачина,јадни,јаки,јаки
људи, jazz, јединственост, јефтина
раднаснага,ЈужнаАмерика,картон,
Кенија,Кинези,колачи,коса,кошар-
ка Америка, кошаркаш, кул, лабуд,
ЛатинскаАмерика,lazio,лепиљуди,
лепо,лето,локнастакоса,локне,љи-
гавци,људицрнепути,људицрни,
људождери,МајклЏордан,мајмуни,
мањина,маратон,марљивост,маса-
жа,мелези,можда,мршави,мусли-
мани,музикални,најбољиуспорто-
вима, нама далеко, Наоми Кембел,
наруквица,негро,негроси,непозна-
то,Нигери,никад,никако,Nike,ноћ,

нос, Њујорк, одраз, опуштено, ор-
ганизација, Париз, пенис, перлице,
песма,певач,плантаже,плажа,пле-
мена,плес,подршка,потлачености
лепота,права,пријатељ,пријатељи,
прљави,пунеусне,пустиња,радни-
ци, радник, радозналост, рап, раси-
сти,ратсевер-југ,разлика,реге,рет-
кост,ритам,робкошарка,робовање,
род, ружни, САД, Савана, сажаље-
ње,Сенегал,sex,симпатично,сјај,
скинхедси,Скинси,слаткиши,сло-
бода, слуге, смех, смелост, смрад,
смрде,спотови,Ставрос, странци,
суцрни,супернакит,табани,там-
нопут, тркачи, туга, Тупац, угаљ,
угњетаван народ, угроженост, ве-
лика уста, велике усне, велики
нос, ВеслиСнајпс, висок, високо,
волимих,вредан,врлина,врућина,
вук, занимљиви, здравље, згодан,
згодни,згодно,животиња1;
800(223,540,90)+262+24+192

Црногорци
лењост94;море82;народ43;лењи
38; Срби 25; планина 17; људи 13;
браћа 12; брђани, лењ, високи 10;
глупи, кршни момци, планине 8;
ЦрнаГора,ђетићи,нерад,Његош7;
крш,племе 6; брда, кршни, лењив-
ци,понос5;брдо,јунаци,камен,лен-
чуге,ленштине,лењо,лепи,нација,
нерадници, оро, отцепљење, рад 4;
камење, кола,мобилни,Подгорица,
традиција,тврдоглави3;Босанци,бр-
кови,црно,чојство,дивљаци,добар,
добри,говор,грубост,југ,Југослави-
ја,јунак,коло,Котор,Ловћен,Мило,
мобилнителефон,надменост,нагла-
сак,нељубазност,ништа,поносити,
порекло, приморје, провод, смех,
тврдоглавост, високо 2; арогантни,

црнци Црногорци
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без,бизнис,Бора,брег,бука,цареви,
Цетиње,црнагардероба,црнакоса,
Црногорка,црногорскијезик,црно-
горско приморје, црноморци, чара-
пе,част,чојствоијунаштво,чудаци,
чудни, чуш, далеко, дебили, дечак,
дечко, добар ауто, добриљуди, до-
бри момци, добри типови, доморо-
ци, досада, друга држава, држава,
џибери,ђеси?,еее,егоисти,екстре-
мисти, фуј, гласан смех, гласовит,
глава, глуп, глупави, глупи људи,
глупост,ГорскиВијенац,горштаци,
готовани, грађанин ЦГ-а, граница,
громаде, гусле, храброст, и Срби,
игре,ијекавица,интелигенција,ири-
тирајуће, издаја, Јадран, јак, Јапан-
ци,језик,јужњаци,кајмак,камењар,
камењари, капа, клршни, комшије,
корени,коврџе,крава,крупни,круп-
ниљуди,ланци,ланциоковрата,лен-
штина,лењнарод,лењиљуди,леп,
лето,лежерни,лошчовек,љаксе,љу-
дождери,мало,малтенеми,мамла-
зи, мањина, медведи, ментоли, ми,
Милош,мобилнитлф,мојдругАца,
Монтенигерси, морал, морепловци,
мртви,мушкарац,националнипарк,
националност, најјачи, наметање,
народност, наши, не раде, неандер-
талци,негостољубивост,некултура,
некултурни,непоштоваоцижена,не-
радник,нетрпељивост,независност,
Никшић,обожавамих,образ,обрве,
ограничени, огроман, оран,Острог,
оштрина,племена,поносни,поште-
ње, повезаност, познавање истих,
Правни факултет, препотентни,
препотентност, презир, причљиви,
пријатељ, пријатељи, примитивци,
примитивност, простота, протуве,
пуж, пужеви, раса, република, рм-
палије, родослов, рођаци, ружан
говор, рвање, сепаратисти, сила,

слатки, смотани, смрадови, соколи,
спој, спорост, Срби из Црне Горе,
српски народ, староседеоци, стена,
стока,страва,строги,сулењи,сусе-
ди, сусрет, Сутоморе, свађа, свуда,
шкртост, тешко, традиционалност,
тренерка, Турци, туризам, тврдоћа,
Украјинци, уображен, уображеност,
успорени, УУА!, варвари, велики,
велико, ветар, везе, вицеви, висок,
Владо, задртост, занимљиво, зезну-
тиљуди,злато,Жабљак1;
800(173,484,136)+266+44+196

чај
нана61;Енглеска60;болест32;ка-
милица 29; лимун, топло 23; хиби-
скус,кафа21;напитак,пиће20;шо-
ља18;Енглези,Кина,вруће17;зима
15;прехлада14;Енглез12;лек,зеле-
ни10;топао9;Индија,кекс,однане,
одмор8;Русија7;мак,млеко,топло-
та, трава, вода 6; биљка, индијски
5;Бостон,доручак,енглески,јутро,
мед,мир,мирис, руски,шољица 4;
биљке,кинески,опуштање,течност,
у 5, уживање, за двоје, жалфија 3;
биљни,грип,хладно,хладноћа,јаго-
да,Јапан,кафић,кесица,Кинези,ли-
па,липтон,лист,марихуана,мента,
одмака,рум,салимуном,седељка,
сладак, слатко, смиреност, смире-
ње,сок,шећер,шипак,топлопиће,
ужитак, врећица, здравље, зелено,
жеђ2;5сати,апарат,аристократија,
безукус,бљак,бљутавост,болусто-
маку,болесник,браонбоја,бресква,
цејлонски,cock,црни,црвено,чајод
бресквиног лишћа, чајанке, чајче,
ћаскање,дим,добар,доброзамене,
домаћи,дрога,друштво,дуван,дво-
је,двориште,EarlGray,earlgreytea,
енглески напитак, фестивал, фин,

Црногорци чај
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фонтана, глупи Енглези, глупост,
горки, грло, хладан, хладно јутро,
и колачићи, и млеко, ICE, јасмин,
кеса, кесица филтер, кијавица, код
Тифанија,којем,колач,колачић,ко-
лачићи,конопља,крекер,кревет,ку-
тија чаја, кување, лечење, ледени,
лековит, лепо, лимун мед, листић,
Лондон,малина,месо,милодух,ми-
рисдетињства,мириси,можескек-
сом,мрзим,муња,-накобаја,нанаи
камилица,наранџа,неволим,некад,
неукусно,одхибискуса,одлипе,од-
вратно,освежавајућепиће,оздравље-
ње,пара,парагвајски,пауза,пићеза
болесне,пијем,пикник,пита,пити,
подне, поподне, порцелан, посета,
прича,прија,пушење,рекламација,
релаксација,смлеком,север,супер,
сусрет,сувебиљке,суволишће,шо-
ља зачај,шумсковоће, tea, tee, те-
кућина, ти, топал, топли напитак,
топлина, топло и удобно, тренутак
мира,трешња,Турска,турски,у5?,
у9h,удвоје,упет,укус,умирење,
вече,ВеликаБританија,воће,воћни,
волим,врело,време1;
800(235,199,417)+212+18+132

част
поштење110;понос74;образ69;по-
штовање19;достојанство18;орден,
углед15;морал12;човек,почаст10;
храброст,слава,војник8;нечаст,сре-
ћа, задовољство6; чојство, славље,
витез,врлина5;ЦрнаГора,частан,
изузетак,крст,мач,маст,оданост,од-
брана,победа,похвала,реткост,ве-
ресија,заслуга4;бранити,частити,
чаша,гозба,имати,искреност,исти-
на,краљ,медаља,невиност,опште-
ње, поверење, сласт, Србија, вера,
власт, земља 3; борба, Црногорац,

Црногорци, чувати, глупост, и по-
штење,испод,јунак,јунаштво,кум,
МилошОбилић,народ,очувати,од-
лика, одликовање, отац, понекад,
посао,правда,председник,привиле-
гија,признање,срце,став,свакоме,
успех,увек,велика,весеље,висина,
војска,воља,захвалност,живот2;а
образ као ђон, бело, бина, блистав,
бранитељ, брањење, црногорска,
част,частица,чело,челостола,чест,
честитост, чисто, чистоћа, човека,
чување, Давор, деда, део, диплома,
доброта, дом, домовина, доследост,
достојанственост, душа, етика, фа-
култет,глава,гордост,Хамлет,херој,
хероји, херојима, хумор, и оданост,
идеал,име,импоновање,исправност,
историја,изгубљен,изгубљенанада,
изгубљено, изузетима, изузетка, ја,
је мени, кафана, колач, комплекси,
корпа,крађа,круна,крв,курјак,ле-
пак, лепо, личност, луд, лукавство,
љубав, мачевање, ми је, ми је да...,
Миленко, милост, мир, мито, моћ,
моји родитељи, морална вредност,
моралноначело,мотив,мртвијуна-
ци, награда, најбитнија у животу,
најбоља, најважније, наша, не част,
неопходно,нештодобро,нештошто
сецени,никад,нос,ново,Његош,од
оца,ода,одање,одважност,официр,
охолост,отаџбина,пас,патике,пиће,
питање,племенитост,племићи,поги-
бија,појас,поласканост,понекад је
тешка, породица, породице, порок,
поштено, поштеност, позитивност,
познанство, праведност, пре свега,
премијер, престо, презиме, прија-
тељ, прилика, принцип, принципи,
приредба,присуство,прошлост,пуз-
зле, радост, рат, ратник, реч, ретко,
ризик,родитељи,родољубље,рођен-
дан,рођење,ручак,рука,Русија,сада

чај част



518

вишенепостоји,самосталност,сан,
савест, сигурност, сива, спас, срам,
срамота, срање, Срби, српска, срп-
ство,стид,страх,судија,сукоб,свака
ти,сваком,свакомевересијаникоме,
све,свечаност,Шејн,товолим,тре-
ба бити частан, треба чувати, указ,
упорност, упознавање, успешност,
усуд,важно,величина,ВЈ,вредност,
забава,здравица,зима,знање,зрачи-
ти,жеља1;
800(221,406,56)+264+35+180

чедо
дете 301; беба 68; мајка, мило 33;
љубав 25; мамино 17; драго, мама
12;мало11;нежност9;детенце,мо-
је8;баба,колевка7;луче,мајчино,
малодете,невиност6;Јовановић5;
чедоморство,деда,лепо,меда,мили-
на,срећа,тепање4;маза,милодете,
пиле,умиљато,унуче3;бака,беби-
ца,чело,чисто,чистота,јагње,лут-
ка, медо, милост, миљеник, нежно,
отац, породица, размажено, срце,
умиљатост, унук, заштита, злато 2;
анђео, бабино, бакино, беда, бело,
безбрижност,благо,благослов,бла-
гост, блаженство, брат, брига, бри-
жност,ЦрнаГора,ЧедаЧворак,Че-
домир,чедоморац,чељаде,чудопри-
роде, чупавац, Дамјан, деца, дечак,
дерле,детеуколевци,детеунаручју
маме,дијете,дојење,домаће,драга,
епскепесме,Гашић,игра,играчка,Ј.
Ј.Змај,качкет,кћи,корени,куче,ле-
пота,љупкост,маче,мајкино,мајму-
не,мамин,мана,машина,мед,месо,
мезимац, мезимче, миловање, мле-
ко,мојамама,мојечедо,мојемило,
моје!, -морац, најдража особа, нај-
милије, народно, неко драг, нешто
мило, нешто најлепше, новорођен-

че, одојче, око, овца, парк, пажња,
пелена,песма,пето,праисторија,ра-
дост, рађање, размаженост, разврат,
родитељи,руке,сан,сестра,сестри-
чина,симпатија,син,слатко,смисао
живота, смрт, сунце, татино, тело,
топлина,тренутнасрећа,умишљато,
уморство,успаванка,вишакобавеза,
вољенобиће,зајапуреност,зализана
коса,зима,зупчаник,женско1;
800(235,199,417)+153+36+103

чекамо
Годоа105; аутобус103; ред35; воз
34;крај,уреду12;бус11;бебу,бо-
ље, дуго, Годо, тебе 9; боље сутра,
дете,време8;наред,некога,профе-
сора,стојимо7;час,досада,нешто,
превоз,трамвај6;изборе,новугоди-
ну,одговор5;чекаоница,неког,ње-
га,смрт,спас,стрпљење,вести4;бо-
љавремена,бољедане,бољиживот,
друга,испит,испред,крајчаса,нече-
камо,нервоза,нестрпљење,паре,пи-
смо,позив,сат,сатима,срећу,стани-
ца,сутра,звоно,живот3;бољевре-
ме, бољу будућност, будућност, ца-
ра,ћутимо,дапочнеSpice,данима,
дочекамо,досађујемосе,другарицу,
хлеб,ичекамо,идемо,ишчекујемо,
извештај, каснити, кишу, лето, мр-
зимо, неизвесност, распуст, редови,
резултате,срећа,стајати,стално,суд-
њидан,те,трпимо,узалуд,вас,вест,
заувек 2; „отпадамо“, „умиремо“,
1993,5мин.,аникаднедочекамо,ад-
министрација,анђела,Ану,беба,без
наде,благостањеуземљи,Бога,бол-
ница, цео дан, цео живот, Цигане,
Црвени крст, чекаћемо, чекати, чо-
век,Ћиру,даумреш,дазвони,дан,
данас,дечка,дечко,девојке,девојку,
дилера,добро,дочекати,дочекујемо,

част чекамо
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докад,доктора,долазак,досадно,до-
сађујемо,друг,другове,другови,дру-
штво,дрво,ЕКВ,га,годинама,годи-
ну,госте,групаљуди,информатику,
испредрадње,ишчекивање,избори,
јавни превоз, качамак, каснимо, ка-
шњење, казну, контролни, крај пре-
давања,крајвежбе,кредит,кући,ма
чекај, милионера, мислимо, млеко,
многотога,мрак,мрзовоља,набоље
сутра,наклупи,настолици,натебе,
навас,нада,надамосе,надање,нада-
ти,напољу,напред,наставу,Наташу,
нажалост,нећу,неко,немати,неодго-
ворнељуде, неодређеност, непозна-
то, нервирати се, нестрпљења, не-
стрпљивост,нештобоље,нос,Нова
година, новац, нови дан,њу, оцену,
олују, оседећу, отпадамо, побољша-
ње, почетак, почетак часа, поклон,
полудети, пољубац, помоћ, поред,
пород, позориште, пожури, правду,
правог,предавања,пријатељ,пријате-
ље,професор,промене,пса,рачуне,
распоред,резултат,род,роду,састр-
пљењем,сарма,састанак,седење,се-
дети, седимо, следећи час, сморили
смо се, стајање, старимо, стојима,
стојимоуместу, столица, страница,
стрепња, стрпљиво, судбину, судњи
час,судскипозив,тачност,тапкамо,
taxi,тиктак,тражимо,трг,ТргРепу-
блике, тролејбус, туга, умраку смо,
урај,учити,уједа,успех,утакмицу,
увек, увек нешто, узалудно, ватра,
вечност,већдуго,верност,вежбе,ви-
кенд,зеку,зора,зору,звезде1;
800(165,414,181)+261+18+174

чика
тета65;човек51;стриц43;деда38;
старац36;Пера32;бркови26;ком-
шија16;дека15; старијичовек14;

тетка13;шешир, теча12;штап11;
рођак10;доктор,ЈоваЗмај,старост,
стрина9;Јова,Мика,поштар,стари
7; бака, дете, стар, старији, Змај 6;
бата,господин,Паја,род,Тома,ујак
5; брада, чича, Дража, капа, Љуба,
мој, незнанац, поштовање, тата 4;
Чеда, добрица, доброта,Ђура,Гли-
ша, Горио, матор, Мића, Слоба 3;
дедица,Дуле,Јоца,кола,Куре,мали,
матори,Милан,мило,мојчича,одра-
стао, педофил,Петар, поклон, при-
ча, Сава, сека, село, слика, старија
особа,старо,стрика,велики2;Аца,
ауто,Бане,билокоји,бонбон,Бора,
Борис,брадатичовек,Бранко,брат,
бркатичовек,Буда,цигаре,чачкали-
ца,чопор,човекод40година,човек
од миља, човек са брчићима, чука,
Дача,далеко,Де-Брољ,дебело,де-
ца,дечко,дедаизкомунизма,дедас
брковима, деде, декица, детињство,
Диме, добар човек, добродушност,
доца, досадно, Драган, друг, дрво,
фосил,го,ГСП,гуша,ија,иостала
родбина, игра, Илија, Ј. Змај, јебе
бату,Јеврем,Јован,капица,кика,ко
јето,колиба,коса,кретен,култура,
кум,курс,Лаза,лекар,љубав,љуба-
зност,Љубина,љупкост,мачак,ма-
нијак, Маринко, Марко, Марсовац,
меда,месар,Миланко,Миле,Мило-
ван,Миша,Мита,мојстриц,Мома,
Мрсоје, мука, муња, наочаре, неко
старијиидраг,немоћ,непознати,не-
зграпан,нежнодозивањедетета,Ни-
на,низакчовек,особа,остоје,отац,
пакт, Панта, паре, Павле, педофи-
лизам,Перо,песма„спортаиреин-
карнације“,певач,Пијо,појава,по-
клони, полицајац, познаник, познат
човек,пријатност,продавац,ракија,
родбина, саветник, сед човек, седа
коса, сепса, Сима, Синиша, скот,

чекамо чика
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Славко,смешно,смрт,спот,старци,
старичовек,Стева,столица,страхо-
поштовање,страна,стража,стрико,
суперчовек,сусед,шкртица,татин
брат,течо,тепање,Томпсон,Триша,
Веља,Вељко,виолина,висок,Вој-
ко,зелен,Зоран,зуба,зубар1;
800(221,406,56)+223+25+148

чорба
рибља 175; риба 132; супа 80; јело
39; храна, кромпир 18; ручак 17;
мирођија,пасуљ14;парадајз,пиле,
течност9;пилећа,топло8;бела,ка-
шика,љуто,рибљачорба,телећа5;
казан, кисела, клин, поврће, вода,
врућа4;бензин,бибер,Бора,кутла-
ча,мама,маст,менза, одпарадајза,
од печурака, слава, шаргарепа, та-
њир, вруће 3; боранија, бућкуриш,
дијета,фуј,глад,грашак,густа,јаг-
њећа,купус,љута,одзеља,першун,
резанци,рибе,слано,спанаћ,топла,
укусно2;алас,батаци,батак,бистра,
бистро, бљак, Бора Чорба, боршч,
црево, црна, црвена, чорбаџија, до-
бро, домаћа, дроњци, голуб, група,
гулаш, густа супа, густина, густо,
хетерогеност, јуха, кад мама скува,
карфиол, кесица, кисело, клинчор-
ба, кокошка, комшија, комшиница,
коска, кошарка, котао, котлић, крај,
крем, кућа, кување, лакоћа, лонац,
лошукус,ловац,мађарска,мађарска
чорба, мајка, масна, месо,Михајло
Марковић,мирис,мојабака,мрзим,
напој, не, недеља, непотребно, од
кромпира,одмирођија,одпечурки,
одсуза,одвратно,огорчење,папри-
ка, паприкаш, павлака, печење, пе-
чурка,предјело,провиднобело,рад-
ник,река,рибљи,ручакнедељни,с
месом,сакнедлама,самесом,сирће,

ситост,скуваноповрће,слана,сна-
га,Србин,суљпа,шаран,шчи,теле,
топлина, топло јело, укус, укусна,
утеха,ужас,уживање,вегетаријан-
ска,викендица,врело,зачин,закува-
на,запржена,здрав,здравље,зеља,
желе,жуто1;
800(223,540,90)+161+22+105

школа
учење75;образовање39;зграда30;
установа27;досада24; знање, зво-
но 23; ђаци, основна 19; деца 18;
друштво16;кућа,обавеза15;књига,
смор13;ђак12;гимназија10;муче-
ње,затвор9;ученици,живота8;фа-
култет, клупа, средња 7; двориште,
мука,професор,рад,ученик,учиони-
ца6;наука,оцена,радост5;другови,
дружење,књиге,умор,успех,врата,
зид, живот 4; напор, наставник, од-
мор, основна школа, пакао, страх,
учитељ,учити,виша3;брига,будућ-
ност, часови, институција, испит,
катастрофа,клупе,кров,култура,ле-
пота, напредак, ограда, парк, посао,
пракса, прошлост, распуст, смех,
смрт,стара,школа,табла,туга,учите-
љица,ужас,задецу,забава,Земун2;
6сати,адреналин,ауто,Баћко,бедак,
бело,безвезе,беззидова,бљак,бука,
цеоживот,црнаруда,црвена,час,чу-
да,давнопрошловреме,дете,детињ-
ство,Деветагимназија,директор,ди-
сциплина,дивота,дневник,домаћи,
досадно,другарица,дружења,дуга,
дуготраје,ђака,едукација,факс,фо-
лирање,глумче,глупост,грађевина,
гужва,хаос,хол,хорор,ићи,искули-
рана,испити,истрајност,јепропала,
језик, још мало, Карловци, кавез,
кола, крај, кршина, кула, латински,
лепо, љубав, малтретирање, МОЦ,
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моћ,монотонија,морати,може,мр-
жња,најгораствар,напоље,напусти-
ти,неочекивано,неоправдани,непо-
требност, непријатност, нерасполо-
жење, нервирање, невоља, незани-
мљиво, није обавезна, никад краја,
нова,новазграда,обавезе,образов-
на институција, оцене, одрастање,
одвратност,основно,падобро,пачи-
ја,памет,појам,пословно,потцење-
на, потреба, празнина, предавања,
предавање,предмет,предуго,прибе-
жиште, пријатељ, проблем, профе-
сија,професори,проституција,про-
света, прозори, пут, расуло, разред,
разреди,родитељи,Самерхил,само-
убиство,сан,септембар,сигурност,
слобода, смара, смарање, спавање,
срање,старазграда,степенице,Сте-
ван, столица, страна, строгост, сту-
дије,сумрак,супер,светлост,Шеста
гимназија,школица,школски,штре-
бање,техничка,техничкашкола,те-
рет,тешка,тешко,топло,торба,тре-
ма,тужна,уприроди,убитиумозак,
учења, уџбеник, ух, универзитет,
усхићеност,усмеравање,успеха,ва-
жно,велика,висока,возачка,вредан,
врт, вртић, врућина, вц, забавиште,
задње, задовољство, зашто, зелено,
зиг,злочин,знања,знањеисмарање,
Зрењанин,жуто1;
800(164,442,44)+249+17+171

школе
образовање 47; учење 36; основне
28;знање22;високе20;деца,уста-
нове19;факултети13;средње,учи-
ти12;ђаци10;факултет9;неволим,
завршити, зграда 8; досада 7; дру-
штво,наука,професори,раде,више
6;досадне,гимназија,језика,књиге,
приватне,смор,ученици5;градити,
институције,нема,основна,смарају,

смарање, страха, су досадне, учим,
зграде, знања 4; часови, доле, дру-
гарство, књига, куће, напор, наше,
обавеза, обавезе, памет, средња,
штрајкују,уче,установа,воле,заде-
цу, звоно, живота 3; бежање, боле,
двориште, гимназије, глупост, горе,
испред,избегавати,клупе,компјуте-
ра,моје,мрзим,мучнина,науке,не
воле,нове,обданишта,образују,оце-
на,плеса,побећи,после,пропаст,ра-
дост,сеграде,смрде,су,школе,уБе-
ограду,ученик,учионице,учитељи,
успех,велике,време,затвори,живот
2;7х,аутобус,баскет,белезграде,Бе-
оград,бесплатне,безкрова,бежати,
битнезаобразовање,боље,бубање,
будућност,цигла,цигле,цвет,час,ча-
ше,да,дан,данас,Деса,дете,детињ-
ство,директор,дижите,дневник,до-
бре,домови,досаде,досадни,доста,
доживотно, другарице, дружења,
дружење,државне,едукација,факс,
фудбала,гаде,генијално,глупе,годи-
не,града,граде,грађевине,графити,
IБггимназија,ифакултети,ићи,иду
на одмор, имамо, испуњење време-
на,Ивана,изграда,изучити,изуми,
изворсвега,ја,јој,компјутеру,кори-
сте,крај,кућа,кул,лака,лош,лоше,
лошипрофесори,лубеница,љубави,
људи,медицинске,местоучења,ми
једоста,младост,многе,многозна-
ју,моја,море,мучење,мучилишта,
мучионица,мучити,мудрости,мука,
наволим,наметнуто,напредују,нас
уче,настава,наставници,наставник,
неготивим,нераде,нећебити,нека,
немасуботом,немавише,немамих,
немам прибор, немамо, нервирање,
никад доста, ништавило, обавезне,
образован, образовања, образовне
институције, образовне установе,
оцене,одхладне,одкућедо,одмор,
однос,ограничења,оловке,омладина,
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основно,отворене,отворенихврата,
отворити,пакао,пантомиме,писме-
ност, питања, пиво, плаћање, пли-
вања, похађају, похађам, похађати,
полазак, поправити, поред, потреба,
потребне,површне,правимо,празне,
предузимам, пријатељи, приватан,
приватна школа језика, професор,
пролеће,променити,пропадају,про-
пале, просветљеност, прозори, пуна
ђака,пуне,пунедеце,пуносмеха,ра-
чунара, рано устајање, распуст, ред,
реформе, ресавске, руше, сам завр-
шила, сат, се исплате, се пазити, се
руше,секс,сивило,слатке,сликања,
сморишта,СоњаМаринковић,спали-
ти, срање, Србије, средити, српске,
срушити,стерилно,стоје,странихје-
зика,стрес,субанане,субезвезе,су
добре,судобрепонекад,сунаше,су
одличне,супропаст,сурушевине,су
смор,суублизини,суузалуд,свиих
мрзе,школице,штајето,штодаље,
штовише,штрајк,терање,терор,те-
шке, тешко, тинејџери, торбе, треба
мењати, треба укинути, трошне, ту-
ча, у граду, у иностранству, у крају,
уНовомСаду,уоколини,уСрбији,
учењак, учимо, учионе, учионица,
учитељ, учитељица, учитељице, уџ-
беник, Улица Цара Душана, умећа,
умити,унапредити,уништити,упис,
узалуд,васпитање,вечерње,ведрина,
велико,весело,водити,војници,воли-
мо, воље, вожње, врата, замајмуне,
застранце,засве,зазаостале,заглу-
пљују,закон,затвор,затворено,затво-
рити, завршавати, завршене, здрав-
ство,зелено,зезање,звоне1;
800(165,414,181)+352+28+258

шкрипати
врата118;зубима36;зуби31;бука27;
нервирати26;нервоза24;вратима21;

звук15;лупати14;јежитисе13;гу-
ме12;сметати11;цвилети,језа10;
кревет, подмазати, столица 8; коч-
нице, снег 7; гребати, најежити се
6;нервирање,паркет,пиштати,шу-
штати,вући,зујати5;цичати,креда,
непријатно,непријатност,столицом,
стругати,уље,виљушка4;цијукати,
цврчати,чутисе,клупа,ормар,пра-
витибуку,пуцкетати,скичати,смет-
ња,шкргутати,шкрипа,шушкати3;
ципеле, досада, досађивати, ирита-
ција,иритирати,капија,кочницама,
колица, крцкати, кредом, миш, не-
подмазано, непријатан звук, нокти,
патос,под,покварено,прозор,пуц-
кати, стара кућа, старо, степенице,
стиропор, сто, шкрип, табла, уши,
узнемиравати, вриштати, зарђало,
зашкрипати 2; амфитеатар, аутомо-
бил, бол, бол главе, болно, брава,
брискати, бучати, цикати, ципела,
цупкати, цвилити, цврчити, чути
шкрипу, даска, дрвене степенице,
држава,ђон,ето,фуј, галамити, га-
зити, говор, грепсти, гума, гумама,
гвожђе,хладноћа,иритирање,јежи-
ти,јој,клавир,кочије,кочница,кола,
колима, концентрација, кредом по
табли,крек,крештати,кричати,кри-
тисе,куцати,кврчати,лакоћемо,ла-
нац, лармати, ломити, лоше, лудак,
лупкати,метал,најеженост,најежим
се,најежити,накострешеност,напе-
тост, нарушавањемира, не мицати,
неваља,незадовољаватисе,незна-
ти,нематипара, немир,неподмаза-
на врата, непријатан, непријатан
осећај, нервира, нервирати некога,
нервозити, несигуран, несигурност,
нестрпљење, нешто, ногама, нокат,
ноктима,нос,орман,отваративрата,
писак,пљувати,постаклу,постолу,
подрум,покварен,померати,прити-
скати, производити звук, пуцкање,
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пући,радити,радња,рапаво,раскли-
матано,рђа,режати,рипати,робот,
ружанзвук,сећи,sickmetal,скијати,
скрцкати,Славка,слушати,смешан,
спавати,стараврата,старост,стења-
ти, стиропором, столица шкрипи,
столице,шарка,шарке,шерпу,ши-
љак, шкргутати зубима, шкриња,
шкрипа гума, шкрипети, шпорет,
шумови, шуштање, тихо, тишина,
трамвај, трење,турпијати,у знању,
ударати,устезати,узалуд,узнемира-
вање,вештачкикук,веверица,вићи,
викати,возити,врста,зачепити,за-
диркивати, загребати, зајебавање,
зарђати, затегнута ситуација, зави-
јати, зуб, звати, звиждати, звоцати,
звуци,жмарци,журити1;
800(173,484,136)+233+67+155

шкрт
циција167;себичан66;лош34;твр-
дица33;стипса31;човек,новац27;
Кир Јања 26; Пироћанац 11; паре,
зао10;богат9;дарежљив8;шкрти-
ца7;Пирот,тврд6;БајаПатак,друг,
Јевреј,кртица,лошчовек,наречима,
Шкот 4; Баја, безобразан, даровит,
динар, лењ, мана, покварен, себич-
ност,сиромашан,штедљив,трговац
3; богаташ, болест, болестан, брат,
Чивут, деда, добар, Дуца, грозно,
комедија, лукав, Молијер, нечовек,
новчаник,патак,похлепа,похлепан,
проклет, расипник, речи, себичлук,
себичњак, Словенац, широке руке,
штедиша, туга, тврдице, великоду-
шан,задрт,злобан2;Андреја,баба,
баксуз, без квалитета, безпара, бо-
гаташи, буржуји, цепидлака, човек
знаштажели, ћале, ћуп са златом,
дебео,дечко,дедаБаја,диша,дове-
ка,дрчан,другар,другарица,дукат,

џимрија,егоиста,Ера,фин,фризер,
generous, гнушање, грамзив, греба-
тор, гриња, Грк, груб, хрт, и треба,
имаихдоста,испуњен,издајник,ја,
јадан,Јања,јединац,касица,књиге,
комплекс, комшија, користољубив,
крут,кућица,лиш,ломљив,лошана-
рав, лошак, лоше, лукавост, мајка,
мали,маличовек,маст,мизантроп,
мојстриц,мршав,мрштитисе,мука,
нановцу,недајеновац,недати,не
даватиновац,недарежљив,недобар,
недружељубив,немазубе,непристу-
пачан, нерадо, несхваћен, нешкрт,
неук,невоља,невољан,незрео,није
даровит, никакав, очајник, одбојан,
одбојност,одвратан,охол,омражен,
он, особен, особина, пацов, пакост,
пакостан,паметан,пас,патакДача,
Пироћанци, подмукао, погон, по-
сесивност, продавац, проклетство,
прост, пун пара, радник, разуздан,
речима,ружан,сабијеност, сакрити,
сакривати, сам, Сандра, сажаљење,
ситничав,сиво,скот,Скруџ,слабост,
слободан, спутавање,Сремица, ста-
кло,старац,стисак,стиснут,стисну-
ти, стиснути зуби, сувоњав, свако-
дневница,шегрт,широкогруд,шкарт,
Шпанија,шпицаст,штедња,штекара,
тетка, Тојић, торба, тврдоглав, ујак,
унија,ускогруд,ускогрудост,узанчо-
век,веверица,вишеплаћа,владар,за-
једљив,затегнут,затворен,затворена
рука,заузет,завист,зло1;
800(173,484,136)+220+45+156

штедљив
шкртица89;шкрт79;циција52;но-
вац 50; стипса 44; човек 37; банка
28;паре24;рационалан15;паметан,
тврдица 14; економичан, скроман
10;КирЈања,расипник,сиромашан,

шкрипати штедљив
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вредан9;касица8;пензионер,ште-
кара7;мама,марљив6;богат,деда,
Пироћанац5;ја,новчаник,пажљив,
расипан,скуп,шпорет4;брат,каса,
мудар, себичан, стидљив, струја,
шкртац,шкртост,штек,тата3;ауто,
баба,БајаПатак,ћутљив,добар,Ду-
ле,економист,глуп,имати,књижи-
ца,криза,мојбрат,немогуће,опре-
зан,практичан,сељак,сиромаштво,
ситничав,сламарица,старац,врли-
на2;Баја,баксуз,безпара,безвезе,
безобличан,брижан,будала,Чачак,
чување,Дафина,динар,долар,еко-
номисати,грабљив,грамзив,грана,
Игор,имадовољно,имапара,иму-
ћан,Ива,јане,Јеша,Јевреј,Јевре-
јин,кеса,кобан,КосановићН.,ков-
чег,кретен,кртица,кума,куповина,
Лала, летовање, луд, лукав, мајка,
маторци, миран, могућност, моја
мама,Молијер,морасе,морање,мр-
шав,мука,наречима,нетроши,не
трошиновац,незнадатроши,нечо-
век,нема,немановца,Немачка,не-
маштина,неопходно,нерасипан,не-
сигуран, неслободан, неуживљен,
никако, нисам, нужност, обзиран,
одрицање,осећања,особакојапази
напаре,отац,паметно,Пирот,попу-
стљив,поштен,прасица,пријатељ,
принудно, пробирљив, прорачунат,
прзница,рачунџија,расипик,раси-
пљив, расипнички, реалан, са нов-
цем, саксија, самоћа, савестан, се-
стра,сиромах,сирот,ситан,ситни-
чар, ситничарење, скроман човек,
скромност,Cкруџ,снајка,сом,стар,
стискав,стиснут,студент,сув,шкот-
ски,шпарати,штедњак,штеточина,
танко, ташта, теча, тетка, трамвај,
трошак, трошкаџија, трошљив,
твдица,убица,учмало,умерен,упо-
ран,упорност,урачунљив,уштеда,

великодушност, водолија, зеленаш,
знам,знати,живот1;
800(223,540,90)+192+23+130

штрајк
школа121;просвета38;радници37;
студенти 36; нерад 31; протест 26;
глад, радник 23; незадовољство 20;
факултет,побуна18;професори17;
глађу 15; гужва 12; бојкот, рад 11;
плата 10; обустава рада, Србија 8;
фабрика, хаос,маса, обустава, син-
дикат7;људи6;бунт,прекид,про-
фесор,студент5;беспарица,фирма,
гимназија, радника, застава 4; бор-
ба,глупост,народ,одмор,плате,по-
сао, просветари, саобраћај, средња
школа,улица3;1996,аутобус,беда,
блокада,демонстрације,деведесете,
Филолошкифакултет,ГСП,Југосла-
вија,масаљуди,новац,паре,плато,
правда, право, прекид нечега, пре-
кидрада,престанакрада,просвета-
ра,слобода,сви,шетња,штрајкачи,
устанак,застој,железничари2;5ок-
тобар,96-97,акција,апсурд,бесми-
слено,био,блокадапута,блокирани
саобраћај,бљак,болесни,бољижи-
вот, брејк, брејкер, будала, будале,
црвено,данашњица,демонстрација,
дешавасе,друштво,ђаци,ђак,ђака,
факс,фали,фармација,глади,гоми-
ла,гомилаљуди,група,групаљуди,
ГСП-а,губљењевремена,хлеб,ија,
инат, интерес, избори, капа, колапс
у саобраћају, комуна, коза, криза,
ломљење,лошестање,мама,мањак
плата,медицинари,милиција,Мило-
шевић,митинг,може,мрак,наставе,
наставници,нашаземља,нашипро-
фесори,неидемоушколу,неидење
ушколу,нелагодност,немашколе,не-
мир, неправда, неред, ниска зарада,
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образовање,одбор,одлично,однос,
огорчење, окупљање, опструкција,
опште стање, опуштено, основна
школа,отпор,пано,пароле,пензија,
пиши пропало, плакат, плаво сиво,
победа,политика,поново,Правнифа-
култет, превоз, привреда, професора,
профит,промене,пропаст,протестова-
ње,пуч,раднициуплавом,раднички,
распуст,расуло,разонода,редови,ро-
кови, Русија, сада, симбол, сиромах,
сиромаштво, скуп, скупштина, Сло-
ба, Слобин режим, слободно време,
социјала,спавање,стајање,стоп,сту-
дентскаслижба,свађа,шипке,школе,
школски,школство,шлог,шта,табла,
Тесла(школа),тешкоће,ТО,транспа-
ренти,треба,туга,увеккадјепотреб-
но,узбуђење,узбуна,ужас,ваљалоби,
вила,влада,врата,заставаКрагујевац,
здравство,зима,живео1;
800(235,199,417)+212+12+142

шуштати
лишће205;кеса37;папир34;вода
25; шума 22; тишина 15; сметати,
звук 13; лист, шушкати, ветар 12;
пиштати10;бука9;нервирати,ша-
путати8;киша,поток,страх7;миш,
нервоза,шкрипати6;хаљина,кесом,
немир,папирима,причати,шум,шу-
мети,жуборити5;галамити,новац,
пуштати,река4;ћутати,дрвеће,др-
во,говорити,јесен,кесица,лишћем,
нервирање, правити буку, сметња,
шуњати се, уста, жбун 3; бомбона,
целофан, чути се, ћућорити, харти-
ја, јести, јорган, крцкати, лупати,
новине, ономатопеја, папири,папи-
ром, паре, певати, природа, радио,
сукња, свила, шапат, шкрипа, шу-
мови,ваздух,водопад,воду, зезати,

змија,звезда,звиждати2;бес,бити
нестрпљив,бомбоне,бучати,цвиле-
ти,час,чесма,чипс,чоколада,чула,
ћућућу,дирати,длан,фолија,фрика-
тив, гас, говорнамана, грм, гурати,
гушити,гужвати,хаљином,хладно-
ћа,инсект,истина,ја,јакна,јако,ја-
стук,јастуком,јестислаткише,језик,
јеж,кесе,кешом,књига,контролни,
кринолина, крити, летети, лишће
у парку, лити, лопов, лопта, лопту,
мана, мана говорна, мантил, машу,
Михајло, мисли,Мишко, мрак, мр-
мљати,мутавичовек,мутаво,мути-
ти,музика,некултура,нематимира,
немирно,немоћ,Ненад,непријатан,
непријатанбити,непријатно,неразу-
мљиво говорити, нервирати друге,
њихати,одбацивати,оговарање,оке-
ан, ометање, ометати некога, омот,
опомена,откривање,отваратичипс,
падати,Памперспелене,папагај,па-
пирић,патак,пена,пиркати,пишта-
ње, пливати, пљуштати, покварени
микрофон,померање,правитизвуке,
преписивачина,превртати,прштати,
пуштатизвуке,радост,рекаушуми,
семенкама, сестра, слетати, слуша-
ти, Смоки, сок, спавати, стиропор,
свеска, свилом, ш, шапутање, ши-
шмиш,шиштати,шљапати,шпијун,
шшш, шумити, шуш, шушкетати,
таблета, талас, таласи, телевизија,
телевизор,тих,трење,трљати,туш,
ударати,украснипапир,умирати,уз-
немиравати,вестонка,вика,врдати,
врпољити се, врскати, зајебавати,
згужванпапир,зуб,зујати,звонити,
звуци, звучати, звучници, звучник,
звукови,жамор,жубор1;
800(164,442,44)+223+26+148

штрајк шуштати
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