Бай Ганьо

Речник
Тц,тц,
тц.....

Из думите на колоритния герой Бай

т

Ганьо
„Алъш“,”бол пари”,”дурак” .......
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А
алъш- вериш – търговия
антрефиле- доноси
- мн. антрефилета, ср.р.
армаган-подарък, донесен от човек, който
се връща от далечно пътуване
-мн. армагани, (два) армагана, м.р.
аферим- похвално,браво.
ахмако- глупак.
-мн. ахма̀ци, м.р.
ашколсун- Браво, отлично.

Б
бадева- даром,залудо,на вятъра.
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- Не им зная реда на тия американци:
ядене бол, бадева, па ядох, ядох, щях да се
пукна от ядене.
бекяр-1. Разг. Неженен немлад мъж; ерген.
2. Разг. Мъж, който живее сам, без
семейството си.
- мн. бекяри, м.р.
-Е,какво,биваше да попитам тези
бекяри:Какво ядете там бе?
бол(бол пари)- много
- Имал си бол пари – платил си я.
бохча-1. Разг. Четвъртито парче плат за
опаковане на дрехи във вързоп.
2. Разг. Самият вързоп с дрехи в такъв плат.
3. Диал. Покривка за маса.
-мн. бохчи, ж.р.
-Ах, пърдон, извинете, оцапах ви бохчата.
3

Бай Ганьо

бошлаф – фалшиво
-мн.ч.болшлафове м.р.

В
ваджии - музикални инструменти
вампор- остаряло название на голям
параход
- Чакай сега да им покажем „вампор” на
кое викат.
виновати-виновни
-Аз нали зная, че ний сме виновати, пак
тези чужденци, да ги вземе дяволът!

Г
гавазин-въоръжен пазач или телохранител
в легация, консулство, облечен в
национална носия.
-мн. гавази, м.р.
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-Влязох вътре,гледам, гавазите,конвоят
наредени вече.
гага-Клюн, човка на птица.
-мн. гаги, ж.р.
-ами и трябваше и бай Ганьо да си въвира
гагата.
гемиджийски- от гемия (плавателен съд)
- Туй се казва „по гемиджийски”.
губерния-Истор. Най-голямата
административно-териториална единица в
Русия до 30-те години на ХХ век и същото в
България в първите години след
Освобождението.
-мн. губернии, ж.
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-"Ваше Царско Височество, сакън да не му
приемете оставката, зере Задунайская
губерния".
гюл- роза, трендафил.
- гюлът, гюла, мн. гюлове, (два) гюла, м. р.
- Как ще им ги дадеш бе братко, гюл е това.

Д
джеб- джоб (от диалект)
- джобът, джоба, мн. джобове, (два) джоба,
м.р.
- Защо ми е тук джеб?
дурак - глупак
- дураци мн.ч,м.р.

Е
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емишер- съгражданин, съселянин, земляк.

Ж
женоря - много жени, обикн. събрани на
едно място.

З
завалийка- горката
- Ох, завалийката!
завъртя- привеждам в движение около
собствената му ос или в кръг около една
точка; започвам да въртя.
-правя нещо.
- Я чакай да завъртя една цигарка.
зарарсъз- добър; безобиден; безвреден (от
турски)

7

Бай Ганьо

- Гледам я – зарарсъз!

И
изкалъпяп- направя,измисля
- ... па гледай и мен какво нещо ще
изкалъпя.
изръшнал- обиколил, посетил.
- Ии, ами аз що свят съм изръшнал!
ихтибар - почит, чест, уважение.

К
кабардисат- да набъбнат,да бухнат
- Пък мустаките нека ги разчеше така, да
кабардисат, като на италиански крал.
кайш- казваш (от диалект)
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- Не ме познавате ли, кайш?
каза̀к-казаците са исторически и културно
обособена славяноезична група. произлиза
от тюркската дума quzzaq ("авантюрист"
или "свободен човек").
-м.р. мн.ч. казаци
- "Нарязали се като... казаци."
келепир - печалба, получена без труд.
- м.р., само ед.
- Келепир има в тия работи.
киснеш- стоя дълго някъде, без да върша
нещо.
- Какво ще киснеш тука?
консерва- консерватор
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- Май-май, че си консерва, както виждам.
крайцер- австрийска монета.
-ед.ч.,м.р.- На тогоз крайцер, на оногоз крайцер –
няма изкарване!
кьорпе- млад човек.
-А бе,кьорпе,защо си ме набедил във
Вестник „Не му е времето“,че съм
опозиция,а?

М
мазен- угоднически, докарващ се.
-мн.ч мазни,
- Ти не ги гледай, че са такива мазни, не
гледай, че се увиват около тебе.
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маладци – младежи
маскар- човек, който предизвиква
подигравки; безобразник; безсрамник
-мн.ч. маскари
- И едните, и другите са маскари.
„мен ме казват‘‘-казвам се.
- Мен ме казват, Ганьо.
мохабет – музика
-Какво разбирате вий от срвирня, от
мохабет?.

Н
нафиле- напразно, залудо; нахакере.
- Ама всичкото нафиле.
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нацапали- да говорят лошо за теб; да те
обиждат
- Ей, че бяха те нацапали!
нейсе – Бог да ви даде изобилие;

благодаря
- Нейсе, берекят версин, с един шамар
се свърши работата.

-Ама,хайде,нейсе,дай една водаи едно
огънче...

О
оката- търска мярка за тежест.
- Ех, у нас винце, половин лев оката, като му
светнеш една окица – тука ли си!
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„отиваме на гюрултия“- отиваме по
дяволите
„Опичай си акъла!...“- вимавай,учи се

П
пери - показва се със самочувствие и
надменност.
- Какво ми се пери!
плюйш-плюя
-Плюйш,плюйш иплюнка не ти остана.
поврага - по дяволите; да ми се маха от
очите.
- Поврага им старините, дайте тука перото!
позакърпя- да зашия скъсаните си дрехи; да
им сложа кръпки.
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- Седнах да се позакърпя малко.
поизприкаже - да се наговори.

Р
„Разбира ли ти свиня от кладенчова вода“Не разбира човек от хубаво,ново.

С
сакън- не бива, по никой начин, в никакъв
случай; да не си посмял.
-Сакън!!
салтанатлия - показности; перчене.
- Какво ще й гледам на Виената, град като
град: хора, къщи, салтанати.
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санким - така да се каже, и така.
- Санким честна ли е?
сербез - смел, дързък, решителен, упорит.
скубят- взимат насила, „обират” според Б.Г.
- Те малко ли ни скубят!
„Сус бе, ченгене! Не щъ аз любовни!“- Спри
циганино, е искам любовни!

Т
туйнаке- хайде7

тюх-за изразяване на съжаление или
недоволство
-Тюх, язък, пропуснах келепира.

У
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уйдурма - специално съчинена, измислена,
натъкмена версия или машинация.

Х
хал - състояние, положение.
Хатър-угода, удоволствие.
- И аз, ако питаш, не мога да ги разбера,
нито едните, нито другите, ама хайде, да не
им остане хатъра.

„хич да не те е еня“
-да не те интересува; да не се засягаш
- Ама ти си гледай кефа, хич да не те е еня!
хебер-1.Разг. Вест, новина, известие.
2. Разг. Нямам представа, нищо не знам.
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-мн. хабери, (два) хабера, м.р.
-Ще му пратим армаганите и ще му сторим
хабре за утре..

Ц
цапардоса -цапвам, удрям, первам,
блъсвам, халосвам, прасвам, чатвам,
нанасям удар, плясвам, удрям плесница,
зашлевявам, шляпвам, лепвам плесница,
зашивам плесница, цапвам шамар,
фрасвам.
- Па тя като се завъртя, да я вземе мътната,
че като ме цапардоса по сурата...

Ч
„Че фромоза еш домнета“- Колко сте
красива госпожо.( от румънски)
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чифути- евреин, вършещ това, което умее
най-добре (като да отмъква пари).
чунким - нима, мигар, като че ли.
-Чунким баща ми все опери е слушал.

Щ
„ще му отрежем куйрука ‘‘-ще му запушим
устата
що-годе- горе-долу

Я
„Яла, боже, помози...“- Ела, Боже, помагай.
янлъш – погрешен,сбъркан.
- Янлъш си!
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