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SUS subst. m., ab 1604; auch szus; ‘Sprung, Hopser’ – ‘podskok, skok’:
1604 Jurk.Trag. 50 Skoki, susy, mosprągi, kręty, wywijásy, Káperele
i gálárdy ná wesołe wczásy. ◦ 1625 Birk K.K. 34, L Dzianety ich piękne
korbety i szusy wyprawuią. ◦ vor 1693 Kom.Duch. 327 Nu, Żysiu,
pojeżdźajmy, nadaj tu, koleżka, Uczyń obrotne susy na kształt wijaneczka. ◦
(1731) 1767 Jabł.Ez. 40, L Koń susy robił. ◦ 1788 Stas.Num. 1 99, L
Niecierpliwy rumak różne pod ieźdzcem susy wyrabia. ◦ 1775–1806 Teat. 11b
61, L Jak się porwał, takiego susa uczynił, o mal na drugą �tronę nie
przeleciał. ◦ 1775–1806 Teat. 20 b 4, L Pan mię woła, smyk trzy susy, i iuż
ia u Jegomości. ◦ (1859) 1952 Łoz.Wal.Dwór 228, Dor Jakaś postać
wyskoczyła z żyta i jednym susem dopadła stopni powozu. ◦ (1896) 1949
Reym.Ferm. I 7, Dor Pies przybiegł w radosnych susach. ◦ (†1902)
1950–1953 Dygas.Now. V 61, Dor Kiedy miał już pochwycić kota za kark,
ten dał susa, skoczył na inną gałąź. ◦ 1952 Past.Komuna 73, Dor Sadzi
teraz susami, nie dotykając poręczy, biorąc po dwa, trzy stopnie na raz. –
Tr, L, Swil, Sw, Dor. � Var: sus subst. m., 1604 Jurk.Trag. 50 – Tr, L,
Swil, Sw, Dor; szus subst. m., [hapax] 1625 Birk.K.K. 34, L – L (zan.),
Swil, Sw. � Etym: nhd. Schuß subst. m., ‘schnelle, unaufhaltsame
Bewegung’, Gri. � Hom: ↑szus. � Der: susać v. imp., 1856 Szlez.Polow. 17,
Dor, zuerst geb. Swil; szusowy adj., [hapax] 1954 Sport 26, Dor, zuerst
geb. Dor. ❖ Die ursprüngliche Variation szus / sus verschwindet im Laufe
des 17.Jhs. Vgl. auch ↑szus.
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