
Анка Ирманова

Богатство и разнообразие
на думи, изрази, поговорки,
сентенции в разговорната
реч в Ценово от миналото

и до днес



Пословиците и поговорките
са паметник на народната
мъдрост и бит. Осмивайки
общочовешките недостатъци и
слабости, народът е запазил
душата и сърцето си през
времето.
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Ни лук ял, ни лук мирисал
Куче влачи, антерия
Куче, влачи – диря няма
Кокори се като скотна жаба
Присмял се хърбел на
щърбел
Присмяла се чунка на
кратунка
Маже и глади, докато те
излъже
Не питай старило, а патило
Не бъди познавач, а сеяч
И от трески с много захар –
сладко става
Копринена жена, калчищен
мъж
Сиромах човек – жив дявол
Погледни ме с едното, да те
погледна с двете
Вместо да му извадят очите –
изписаха му вежди
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От човека на сила можеш да
вземеш, но не можеш да му
дадеш
На сила хубост не става
Малки деца – малки кахъри,
големи деца – големи кахъри
Като се гътне колата,
пътища много
От ума си тегли
Ум царува, ум робува, ум
патки пасе
На лъжата краката са къси
Направи добро, па го хвърли
в морето
Роди ме мамо с късмет, па ме
хвърли на смет
Пиян човек – съдран чувал
С лудия можеш да се
разбереш, с пияния не
Ни в клин, ни в ръкав
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Голям залък лапни, голяма
дума не казвай
Речена дума – хвърлен камък
Който гроб копае – сам пада
в него
Бий грозно – по-грозно
Желязото се кове дорде е
горещо
Дървото се превива докато е
младо
Хубост до младост – до зъби
сладост
Вижда сламката в чуждото
око, а гредата в своето – не
Търси под вола теле
Изпързаляха го на динена
кора

Власите на края се давят

Червените ябълки, свинете
ги ядат
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Не всичко, което блести е
злато
С трън да завъртиш, няма
какво да закачиш
Който пее, зло не мисли
На вкусната манджа и една
капка газ и стига
Топъл хляб, сиренце ти си
мойто пиленце
Сития на гладния не вярва
На хаос работи – за лудо не
стой
Апетита идва с яденето
Капка по капка – вир става
Който завижда не вижда
Рано пиле – рано пее
Утрото е по- мъдро от
вечерта
Клин – клин избива
Който лъже – на въже
Око за око, зъб за зъб
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Око за две, зъб за чене
Гарван гарвану, око не вади
Всяка жаба да си знае гьола
Брат, брата не храни - тежко
му, който го няма
Обичам те като боб на
Великден
Мълчанието е злато
Онемял като риба
Денем спи – нощем митка
На страха очите са големи
Бяга като дявол от тамян
Каквото повикало, такова се
обадило
Да спи зло под камък
Не дърпай дявола за
опашката
Господ забавя, но не забравя
От злоба бълва гущери и
змии
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Викай на дявола вуйчо,
докато минеш моста
Ще стане, когато си видиш
врата отзад
Не можеш да му полееш и на
малкия пръст
Юрнало се куцо, кьораво и
сакато
Право куме, та в очите
Глухчо, като не чува си
измисля
Накарай калпавия на работа,
да те научи на акъл
Много хубаво, не е хубаво
Много гърмел – малко дъжд
Много шум за нищо
И без петли ще съмне
Като си пееш Пенке ле, кой
ли те слуша
Шило в торба не стои
Пет пари не давам
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По- добре на хората в устата
отколкото в краката
Камъка тежи на мястото си
Където се окучило, там се
научило
Който рано става, нему Бог
му помага
Пази боже, сляпо да
прогледне, че като прогледне
далеко вижда
Търкулнало се гърнето –
намерило си похлупак
Трай коньо за зелена трева
Една лъжа повторена три
пъти става истина
Дрън, дрън ерина
Дрънка врели, не кипели
Свети като тиган на
месечина
Чер гологан не се губи
Удавник и в сламка се лови
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Навил си на харча
Забогатя- обу червени гащи
Косъма цепи на две
От пинтилък, яйцето стриже
Тих като мушица
На мравката път прави
Гледа като гръмнат – не
улучен
Застанал като чукан
Очи от рогозка
То бива, бива, ама чак вол за
курбан не бива
Който си бие жената – бие си
кисията
Стана тя каквато стана
Пътя не види
Пълзи като буболечка
Сърце – камбана
Пепел ти на езика
Сложи му пепел
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Свиня от кладенчова вода не
разбира
Къща без жена – огън да я
гори
Бяга, че пушек се вдига
Нямаш ли свой човек –
загубен си мой човек
Добре е щом имаш вуйчо
владика
Когато атовете се ритат,
магаретата теглят
Пред фактите и боговете
мълчат
От много работа се става
гърбат, а не богат
Дето не може и пръста си да
завре, пъха си главата
Цървули няма – гайда иска
Телето като намери ясла –
чупи си рогата
Хем го сърби, хем го боли
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На гол томбак – чифте
пищови
Цъфнал и завързал
Увиснал като пуяк на
пръщина
Нямала баба работа, купила
си прасенце
Гледай котка да не ти мине
път
Гушна букета
Опънал крачола
Ритнал камбаната
Прескочил трапа
Убил пукала
Я камилата – я камиларя
Гледаш го мълчи а зад гърба
ти гроб копае
Който вади нож – от нож
умира
Три пъти мери, един път
режи
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Ядоса се и вдигна пушилката
Не плюй срещу вятъра
срещу горещ ръжен не ритай
Яде като разпран
Пие като смок
Днешната работа, не оставяй
за утре
Прост като гъбена чорба
Рони крокодилски сълзи
Като приказва, сякаш мед му
капе от устата
Храни куче да те лае
И вълка сит – и агнето цяло
Гледа като тапир
Лъже и не мига
Ще те изхвърли като мръсно
коте
Прекален светец и богу не е
драг
И стените имат уши
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Бай баба , мечка да не те
среща
Не бързай като пуле пред
майка си
Гъдулар къща не храни
На кьорсофра всеки се
отваря
Първа кипра на хорото
Яде и пие на тумбак
Спи като заклан
Вода гази – жаден ходи
Кажи ми с кого дружиш, да
ти кажа какъв си
Виж му акъла, че му скрой
шапка
Дай му власт и ще го видиш
колко пари струва
По дрехите посрещат, по ума
изпращат
Зет като мед – син като
пелин
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Ще те опоска до сушка
Иска, ама не му стиска
Като бик – налита на
червено
Я си гледай работата, да не
смачкам фасона
Изсъхнал с чорбата си
Хапе като змия
Със слюнка ще те отрови
Луд за връзване
Гръмнало, че ги събрало
Хвани единия, удари другия,
третия сам ще падне
Мърмори като изпъден поп
от черква
Беден като църковна мишка
Голяма работа – стигнал
бога за въра
Търпи бабо – за хубост
Тебе гледа , мене види
На всяко гърне меродия
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За син който заплаче, очите
му а посинеят
Реве с крокодилски сълзи
Натряскал се като свиня
Рита бучките, ама си знай
сметката
Ще ти извади душата с
памук
Отваряй си очите, да не ти ги
отворят другите
Налива масло в огъня
На палена пещ – малко и
трябва
Ден - година храни
Бистра водица –мирна
главица
Работи като вол
Мързи го да гледа
Изтъка си платното и ми
ритна кросното
Оплете си кошницата
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Всяко чудо за три дни
Затворила се като кадъна
Кълне, че от земята взема
Като котката - по гръб не
пада
Парен каша духа
На бой висок, ала на акъл
зелен
Куфалницата му с много
чукани не увира
Изтърва питомното, сега
нека гони дивото
Вятър го вей на бял кон
Нека гони вятъра, като му е
слаб акъла
Да са му яки краката като му
е слаба главата
Не би мерак, не би чудо
Ще му свия сърмите на бърза
ръка
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На кръстник и на куче, път
не се минава
Като тебе диванета под път и
над път
От страх го снесъл без
черупка
Ходи по нощите, като
таласъм
Чер гологан не се губи
От хляба само господ Бог е
по- голям
Плю си под опашката и
офейка
Спи, яде, пие и за нищо не му
пука
Вар го, печи го – все тая
Кучето скача според тоягата
Главата му пълна с
бръмбари
От пукница мозъка му
станал на чорба
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Яж, пий и се весели днес,
защото вчера няма да се
повтори, а утре не се знае
дали ще го има
Без душа останах
Тъй го орисала орисницата
Влезе ли ти злото в къщата –
отваряй портата
От съдбата си не можеш да
избягаш
Гледай си работата, то господ
си има енята
Не държи карез
Бърже кюпюрдисва, ама и
бърже му минава
Не го закачай, дослука му на
коляното
От носа си по- надалеко не
види
Върви и спи
Акъл нямаш за пет пари
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Върви, като кон с капаци
Ший, пори и само мърмори
Профуча, като бърз влак
край малка гара
Отъркалян, като свиня в
блато
Мига, като мишка в трици
Пази се да не ми паднеш на
мушка
Нещо му увисна сопола
Видя звезди по пладне
Каквото прави – за главата
си го прави
Ухилил се насреща ми,
сякаш му беля яйце
Озъбил се, като варена глава
Увиснал, като тиква на плет
Не си играй с огъня – ще се
опариш
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Всяка майка Иван не ражда,
ама която е родила пишман
станала
На харизаното магаре
петалите не се гледат
Старата любов ръжда не
хваща
Страх лозе пази
Покритото мляко котките не
го ядат
Когато котките спят,
мишките танцуват
Лозето не ще молитва – иска
мотика
Един бие тъпана – друг обира
парсата
На умряло куче нож вади
Вари го, печи го – все тая
Опъва се като магаре на мост
Ни се води – ни се кара
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На брашното- евтин, на
триците- скъп
Царя дава, падаря не дава
Чак сега я оплескахме
Хубавия кон и под съдрания
чул се познава
Под една мишница две дини
не се носят
Който седи на два стола –
пада на земята
Сърдил се заека на гората, а
тя не знаела защо
Дълги като великите пости
Издокарал се, като на сгоден
циганин брат му
На зла круша – зъл прът
Ти го нареди, пък аз да съм
на топа на устата
Чакай от умрял писмо
Ще ти го върна на кукуво
лято



21

Кукувица му изпила ума
Ще стане, когато цъфнат
налъмите
Карай да върви
Не се впрягай, лъже като
дърт циганин
Да би мирно седяло, не би
чудо видяло
Преклонена главица, остра
сабя не сече
Да те е страх от тихата вода
Да те е страх от мълчаливо
куче
Работи под земята
Всяка капка на гергьовден –
жълтица
Куче, което лае - не хапе
Рибата се вмирисва от към
главата
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Щом си се хванал веднъж на
хорото, както ти свирят тъй
ще играеш
Свий му перките
Навий му юлара и го
сиктирдосай
Прав ти път
Пътя и да те няма
Махай се от главата ми
Не ме знаеш на колко
градуса съм
Кипна му келя
Върви си по пътя и не се
закачай
Спи като заклан
Олмайжек шебек, на мене
акъл ще дава
Тъпан да му биеш на
главата, няма да го събудиш
Карай през просото
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Отворила една уста, като
ханджийска порта
Ако чуеш какви ги приказва
– шапката ти ще падне
Скараха се и си размятаха
кирливите ризи
Рано или късно всичко ще
излезе на мегдана
Не го слушай, приказва
колкото да не заспи
Бас държа, туй дето си го
намислил няма да стане
Пийни една студена вода, че
да ти мине
Недей да учиш баща си как
се правят деца
Омотал се като пиле в
калчища
Сега ще видиш кой кум, кой
сват, кой на булката брат
Втаса, та и прекисна
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Чак сега я втасахме
Върви напред, назад, като
маламосан
Мели кат празна воденица
Мята се като риба на сухо
Кой винце попива, без булка
заспива
Капка милост няма, кожата
ще ти одере
От злоба ченето му трака
Гърло геран, напълване
няма
Чуждото яйце винаги е по-
голямо
Не надничай в чуждата
паница
Истината боде в очите
Разпасал си пояса, сякаш
всичко му е бащиния
Всеки дърпа чергата към
себе си
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Брей, че на едро приказва
сякаш има сто свине в
блатото и триста кози в
балкана
Остави, не можеш му наля
катран в рогата
Едно знае баба, едно бае
Натъпка се като попско дете
на задушница
От каквото бягаш, на такова
налиташ
В сиромашка къща най-
добре посрещат, ако хляб
няма със сладки приказки
ще те нахранят
Акъл няма за пет пари
Настръхнал, като въшка
Не ми са фръцкай, знам
колко пари струваш
Лъсна, като въшка на чело
Прави от мухата слон
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Ухапа го бълха
Грош дала баба да се хване
на хорото, два дава да се
пусне, но не може
Натрих му носа
На бодлива крава господ
рога не дава
Омекна, като памук
Работата заспа
Опък човек
Одрал му кожата
Опърничава жена, все и има
нещо – или е болна или
недоволна
Да чукна на дърво
Пак дигнаха патърдията
Шест-пет у него няма
Хич не ми пука
Пет пари не давам
Жена, прасе, колело и
часовник на късмет
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Ни чул – ни видял
Зажениш ли се не избирай, то
все змия ще извадиш, гледай
само да не улучиш пепелянка
Избирай жена от сой
Гледа кат трактор у
стърнище
Не всичко, което хвърчи се
яде
Дрън, дрън, че пляс
Прави се на света вода
ненапита
Прави се на луд за пенсия
Мига на парцали, сякаш го
били с мокър парцал
Минава, като през турски
гробища
Стресна се – излязоха му
страшници
Широко т е край врата
Ще ти стане тясно ….
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Глътна си граматиката
Плю си под опашката
Прави се на светица
От стара коза яре е
Няма да те гоя, ребра ще ти
броя
Магарешки инат
Има си хас да не те познавам
що за стока си
Чеше си езика
Начеса си крастата
Чеше се дето не го сърби
Карай да върви
Не му връзвай кусур
Толкоз му сече пипето
Хайде холам, не се запрятай
Който много се кани, не пали
Дивак и половина
Не му войдисвай на акъла
Остави го да си умре от
смъртта
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Ще му натрия мутрата
На гол тумбак, чифте
пищови
Пред Бога всички сме равни
Хич не се надявай - няма да
те огрее
Кото кучето- нито гриже
кокала, нито го дава на
други
И добре да живееш, пак ще
умреш
То ще се мре, но как ще се
рита
Ашколсун, ербап човек
Все за нещо ще намери да се
начумери
Не ми излизай повече с този
номер
Зная му спатиите
Не си слагай таралеж в
гащите
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Не ме е яд, че съм зле, яд ме е
, че комшията е добре
Орташкото месо и кучетата
не го ядат
Тебе думам дъще, сещай се
снахо
Една работа свърши – да не
ти е работа – да плюеш и да
бягаш
С който замръква – с него не
осъмва
Не го слушай какво ти
приказва – виж го какво
върши
Мълчи, сумти и гледа като
тапир
Имаш ли старо в къщи –
убий го, ако нямаш – купи си
Мисли, че морето му е до
коляно
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Туй да не е като да плюеш и
да изсъхне
Старост – нерадост
Заиграй ли мечката в
комшиите, чакай я и у вас
Ухилил се сякаш са се
ужребили на баща му
кобилите
Писна ми от твойте глупости
От всяко дърво свирка не
става
Гузен не гонен бяга
Който много избира –
премира
От трън та на глог
От дъжд на вятър
Умърголявен, сякаш го
влачил пороя
Криво да седим, право да
съдим
Да оглушей злото
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Излезе му късмета най- сетне
Търси на хляба мекото, на
работата лекото
Канапчия
Ще те изиграе и окото му
няма да мигне
Дръж го по- изкъсо – ще ти се
качи на главата
Хич няма да му цепя басма
Намери се в небрано лозе
Чак веждите му окапали от
срам
Да видиш – да не вярваш
Кога няма риба – и раци се
ядат
Кел файда, като си се
блъскал цял живот, като
грешен дявол
Блъска се като вода в бряг
Каквото си хапнали пийнал
на живо, туй ще ти остане
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Да вървят по дяволите
Работата стана дебела
Две добрини на едно място,
никъде няма
Злото никога не идва само
Върви им по мед и масло
Навил си на пръста и не
можеш да го
разкандърдисаш
По цели дни и нощи кисне по
кръчмите, а аз ще опирам
пешкира за всичко
Няма го майстора
Да си имаме уважението
Бог дава, но в кошара не
вкарва
Котката, като не може да
стигне млякото вика, че е
кисело
Не му забелязвай – липсват
му първите седем
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Завършил – патладжаните
Не ми е прави на божа
кравичка
Инатесто чак в червата
Сърбай му попарата
Каквото си надробиш –
такова ще сърбаш
От твоите уста – в божиите
уши
От уста ти – в пазвата
Голям късмет извади
Да пази Господ
Ясен си ми като бял ден
Загазил я яката
Май че е сгазил лука
Не му е чист косъма
Късмета му работи на човека
Пари при пари отиват
От сянката си се плаши
Курдисал се кат пет пари в
кесия
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Не ги вади от устата си –
пуши кат счупена печка
Краставите магарета и през
девет баира се надушват
Айде холам
Дума не дава
На чурюк дъска не стъпва
Язък …
Спукана ти е работата
С трици маймуни ще лови
На обран бустан плашило не
му трябва
Вземи единия – удари другия
Зашепна ли юргана, у дома
лошо стана
От един дол дренки
С ченгели му вадят думите
от устата – немтурник
Опичай си акъла
Яко си опекъл работата
Живее си на ален фес
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Бай баба мечка да не те
среща
На болната жена, мъжа и
умря
Много знае – ще те купи и
продаде без да се усетиш
За аванта лие – боса балкана
ще мине
Барабар Петка с мъжете
Не се жени – още не му е
дошла сляпата неделя
Майтап си прави
На заем тъпкано се връща
Прави се на дръж ми
шапката
Върви на майната си ако
щеш
През цървулите ми, че чак
оттатък
Студ на кутийки
Ще видиш дявол по пладне
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Шупелия съм
Нахален , като конска муха
Снове напред – назад , като
байновка
Върти се, като муха без глава
Всичко му е наред, само
цвете му кусура
Който хвърчи на високо –
ниско каца
Какви атове минаха и не
вдигнаха пушилка, че туй ли
куцо магаре
Боже, Боже само се не може,
за двама хляб няма, за трима
черга не стига
Хич да не я уратисваш
Не бързай – ще ти излезе
късмета – моминско село
няма
Пробит камък на пътя не
остава
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Кюшелия камък – навсякъде
войдисва
Иди го разбери – едно
приказва, друго мисли ,
трето върши
Нещо взе да му стяга чепика
Табят сайбия
Ръцете му злато секат
От устата му мед капе
Видяла жабата, че коват
вола и тя вдигнала крак
Де гиди млади години
Много приказки на пазара
Какви ги хортуваш
На хората устата не са чувал
да ги завържеш
Що ми трябваше на баир
лозе
Много му сече пипето
Всеки гледа да те прекара
Изкукуригал горкия
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Да не кайдисаш с пръст да го
бутнеш
Хубост до време, пиянство –
до гроб
Имот се трудно печели, лесно
разпилява
Не изпотени пари лесно се
харчат
Многото пари развалят
човека
Името не прави човека,
човека прави името
Може да си останеш с пръст
в устата
Може да останеш нагладена,
не цълната(целуната)
Станала като каца – колкото
висока, толкова широка
Да ти направи гостба –
пръстите си да оближеш
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Тъй се е замустачила, че
което дето паднало – там
останало
В къщата и град било
Не те е срам – дърт
пиргишин
Жангаза човек
Абдал
Олмаажек шебек
Келеш, ти ще ме учиш какво
да правя
Направил си сметката без
кръчмар
Сакън, да не рече веднъж на
магарето си “ чуш “
Мек човек
Душа – памук
Туй да му е кусура
Гаале за дъжд
Траш мангела
Капка милост няма
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Скъса си задника от работа
Ашколсун, ербап жена –
всичко и приляга, на всичко
се туря
Кой ще ме слуша мене, нали
съм девета дупка на
кавала…
Нещо му хлопа дъската
То дето е калпаво, че и
кунките му счупени
Прижълтял, като восък
Прибелял , като платно
Търси келепир
Сеир струва
Слаб му ангела
Ще ме гледат през
ключовата дупка
Падне ли ми на чалъм …
Ще ги разпердушиня, че
папер няма да остане
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Да не мислиш, че хората
трева пасат
Я го гледай пезевенгена му,
мързи го да гледа, на мене
акъл ще дава
Пишман работач
Голям Петко стана
Байгън ми дойде от твоите
серсемлици
Ако ще е гарга, барем
рошава да е
Сечко сече, марта дере,
април кожи продава
Студ – стрже, стриже
Речена дума – хвърлен камък
Помогни си сам, да ти
помогне и Господ
Вятър работа
Булка шета – град бий
След дъжд качулка
Мокър от дъжд не го е страх
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Крушата не пада по- далече
от дънера
Де’й Илия на кирия - в
къщата му сиромашия до
шия
Акъл – море, глава –
шамандура
Кой каквото прави – за
главата си го прави
Вола като рови хвърля на
гърба си
Кучето, като не знае да лае,
вкарва вълка в кошарата
Девет баби – келяво бебе
Бързата работа – срам за
майстора
Който бърза, далече не стига
Бързата кучка, слепи ги
ражда
Сбогом сиромашийо, добре
дошла богатийо
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Засича, кат бетуест кон
Трепери като лист
Не му е чист косъм, затуй се
плаши
Каквото посееш, такова ще
жънеш
Направи ме на бъзе и
коприва
Келепирджия
Чешит и половина
Прави се на абанос
Праждосвай се от главата
ми, че нямам очи да те
гледам
Върви ако щеш у джендема
Чисти сметки – добри
приятели
Приятелството си е
приятелство, но сиренето е с
пари
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Днешната работа не оставяй
за утре
Нищо ново под слънцето
Богата фирма – бедно
положение
Нищо човешко не му е чуждо
От мене толкоз – от Бога по-
много
Стига си ми мляла сол на
главата
Шарен свят
Свят като цвят
Не е луд онзи, който изяжда
девет зелника, луд е онзи,
който му ги дава
С питане и до Цариград се
стига
На стар краставичар,
краставици ще продава
Лисица на пазар не ходи
Квачка зелена трева не пасе
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Повлече си краката
Порасло детето – да не му е
уруки
Грозната кучка – стадо пази
Вълка козината си мени,
табятите – не
Очите му играят на четири
Зъби се , като куче
Мели, като празна воденица
Приказва, колкото да не
заспи
През куп за грош
От игла до конец
Прилича му, като на свинче
– звънче
Най добре се смее този, който
се смее последен
Ха дано, ама надали
Сухо дупе риба не яде
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Нецензурни изрази

- Овяхна като попикано
мушкато
- Тъп като на слон гъза
- Сърцето му тупа като на голо
сираче дупето
- Пичка ти майна
- Препира като костилка на гъз
- Докат не си счупи главата
няма да си седне на гъза
- Осра процепа
- Седна си най сетне на гъза
- Гледа кат пръднал заек у зели
- Оди да си развявя пъзнята
- Кат си знаеш осрания гъз
недей му ся на корена ряпа
- Гледа кат насрано дети майка
си
- Пърди кат кон



48

- Изтропаш ли му с крак ще
напълни гащите
- Изпъдя си късмета
- Хитрите се давят откъм гъза
- Лакому дупе гладно сере
- Ша ма стигнеш кога се
удариш с пета в гъза
- Сърце у лайна увито
- Стиснал се е у гъза му игла не
можеш да вкараш
- Не хвърляй камък в рядко
лайно ще те упръска
- Станал с гъза нагоре
- Цъфнал кат трънка в лайно
- Надул са носът му с гойняна
клечка не можеш да стигнеш
- На чуждо дупе и сто тояги са
малко
- Забогатя кучето на дебело
пърди
- Избили му въшка на гъза
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