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«Стари думи» от град Тараклия
 лесно да се сетим коя тък-
мо приказка, песен или бас-
ня се има предвид, като, на-
пример, в случая с изразът 
Онаа фтичка, дето рекала 
«амин»  (казват го с ирония, 
когато някой рече нещо 
нехубаво, и то се сбъдва). 
Все пак повечето послови-
ци и поговорки са самот-
ни – без случки, анекдоти 
или приказки – и изискват 
предварително знание за 
вложеното в тях значение. 
Множество характерни из-
рази днес са тъмни, дори 
бессмислени,  като не са 
изтълкувани от хората, от 
които са чувани. 
Чети гу натэй, чи гу убърни 
пу чифутски. 
Наду гайдата.
Кали-вали
Той ж’ти слади. 
Смисълът на някои думи 
остава неясен, те не могат 
да се разшифруват от нес-
пециалисти: 
Дава джяс. 
Тун пиян.
Прай гиризи.
Да намериш ганчиту.
Саде да си магари- самара 
ж’ ти турат.
Се ежи гачи кушинка на фа-
етона. 
Приплаква гаче му се свила 
зъмя в кесията.
Паперта няма да му остане. 
Фащай си дърмити.
Гони карес.
Убрано ду шушка.
Стана зян.
Направих ви калабалък.
Не стана мукаят.  
Сбирай си пумпальти.
Има пословици и поговор-
ки, които водят началото 
си от народните поверия, 
вярвания и народностни 
битови обичаи. Изречени-
ята от този тематичен кръг 
са възникнали на основата 
на вкоренени дълбоко в  на-
родностното съзнание ста-
ри поверия и традиционно 
установени битови обичаи. 
Такива са, например, изра-
зите, като:
Да й котка, ми да й ут ку-
ляну.
Ни умира, ни става, и на 
мени прошка не дава.  
В сякоа къща – свой адет.
Чорба – манджа, чорба – 
манджа, и ф неделя --  че-
мур.
Момчето гато жа поиска, 
мумата гато и почукат
Убавата мома от село не 
излява 
Не ката ден – Великден.
Умрели души за живи гуши.
Се срамува гаче млада бул-
ка 
Гачи съм родена в черния 
петък
Гачи му й фърлен пъпа там
Гачи жти върнат китката
Гачи прела баба за негу
Гачи фърлили камънчи 
пудъ ней
Я свали си булото
Кунта и падушката
Някои от пословиците са 
отражение на домашните 
условия и на живота на на-
рода ни във миналото:
Къкту ни са вижда вудъ-
та в стомната (мътна ли й, 
бистра ли й), тъй ни са знай 
за дъштерята в друго село- 
здрава ли й, болна ли й.
Теглен клас – върбаво семе. 
Новата камъ избива ветата. 
Бубъ няма да са свари, 
дурдету ни гу стъкниш, ди-
тету няма да пурасни, дурд-
ету ни гу зупниш.
Саде да си магари - самара 
жти турат.
Убув кон и под прост чул се 
продава.
Вола фърга пръстта, тя се 
на гърба му пада. 
Коня колкото по-тегли, по 
гу биат. 
Коня с четире крака – и той 

съ спряпа.
Вола пулеку върви, ми теж-
ку кара.
Питката се пече, не знай, 
кви гости га чакат.
Квито ръчици пипали – та-
кову дупе носило.
Тва не е градинка куту не 
мириши на бусилек.
Градинта — въшкоа главъ.
Бърз къкту дольния камък 
на уденицата.
Кравата се тели, пък вола 
реве.
На топла пещ малку и тряб-
ва.
Куту има брашну, нищо не е 
страшну.
Сякуй дърпа огина ду себе 
си. 
Парити твойти,  кожата 
мойта.   Казвал хазяина на 
аргатина, когато го наимал 
на работа. 
Първата – магарица, вторта 
– царица. За първата жена, 
дето строила, се мъчила, и 
втората, дето дошла на гото-
во при вдовеца, още намира 
майнъ, чи първата не сичко-
то е довършила.
Въри у бедния са наеш, у 
бугатия — са нагледай.
Мързелъ й гулям булерин. 
Прос къкту дольните ми 
гащи. 
Според М. Арнаудов, наши-
те пословици и поговорки 
са «отражение на възгледи, 
вкусове и нравствени нор-
ми от миналото» В тях се 
има пред вид: жена и же-
нитба, труд, мъка и нужда; 
свирепост и злоба; упори-
тост и лудост; гордост и 
самохвалство; добро и зло; 
сговор и несогласие; мър-
зел, пъргавост и скромност; 
глупост и лукавщина; лъжа; 
безгрижие; пестовност и 
скъпенирчество; пиянство; 
кражба; подигравка; съвети 
и поука и т.н. Имат голямо 
възпитателно въздействие 
пословиците, които възве-
личават трудолюбието, чес-
ността, обичта към човека, 
почитта към старите, лю-
бовта към родината. Твърде 
резевирано е отношението 
към похвалите. Предупреж-
дава се: «убооото само се 
фаля». За мъдра поука из-
ползват такива пословици, 
като:
Сърдитку Петку с празна 
турбичка. 
Камъка тежи на мясту.
Ден година рани.
Два остри камъка брашно 
не мелат.
Скъпия два пъти губи.
Скритото мляко котките ни 
гу лочат
Първата апка – най-сладка,
Втор’та – присяда,
Третта – горчи. За първото, 
второто и  третето внчило.
Циганина куту има клещи, 
ни си гори ръцете.
У две баби детето кекоо.
Умния с лаф ж’та нарани.  
Често пословиците съдър-
жат някакви съвети: 
Под една мишница две дини 
не носът.
Койту рано става, бог му 
дава.
Не гледай абалката чи од-
вънка й червена. Защото 
вътре може да бъде червива.
Койту жа навари, той жа на-
твари.
Квоту си намислил неска, 
ни гу оставай за зарана
Бъди с малкити – малък, с 
големити – голям
Куту ни  ти рабути главъта – 
страдаат краката.
На едноту око вярвай, на 
другуту — не.
Квоту й в къщи – ни съ из-
наса!
Обикновено пословици-
те са използват за да бъде 
убедително огласена една 
морална норма, например, 
почитание към  старите 

хора: «Стария вол бразнъта 
управа».
В пословиците са отразени 
правила за поведение: 
Опечи си словото, сетне го 
пускай.
Голяма апка апни, голяма 
дума не думай.
Койту ланя умря – ланя го 
заровиа. 
Квоту плювам – ни гу лижа. 
Стоя си на словото. 
Значителна част от посло-
виците и  поговорките ос-
миват някои общи човешки 
слабости и недостатъци:
Жа земе и на босия царву-
льти.
Делник гиздав, в празник – 
гнидав.
Глупуйти ни ги сеат, тий са-
мораслик никнат. 
Рани кучи да та лай. Небла-
годарност 
Накарай глупувия се кръс-
ти, и си начупи челоту. 
Още ни са качил на магари-
ту – вече маа с краката.
Вика на рътката: «Дръж!», 
на заека: «Бягай!» За двули-
чен човек. 
Той са смей гату са смеат 
кунети.
Той на глед както тиква на 
плет. За красив, но повърх-
ностен човек.
Ни му сече брадвата на ино 
мясту.
Някой път - куче и човек, 
някой път-саде куче.
Ни си гледай на сарцету, 
пугледни си на лицету. 
На стар гъз – зелен бъз. За 
стар дядо, който се заглежда 
на млади булки.
Ни му съ пулучават в годин-
та дванайси месеца. За този, 
който се опитва да хитрува.
Стоян се качил на гърбъ му. 
За мързелът.
Ни му фащтат сичките съ-
боти.
Му вей вятъра край ушити. 
За лекомислен човек.
Гачи има сто свини в Балта-
та. За фудулен 
Гачи фанал Госпут за кра-
ката. 
Считава на босия царву-
льти.
Съ прай на вапцан гарван. 
Прави се на особен.
Гълчи, да му й топло в ус-
тата
Боже, сляз, чи си прибери 
орта
Гаче й раснал в горъта 
Разбира къкто баран биб-
лия.
Носи на умрельти вудъ. За 
хилав.
Гачи по панички стъпва.
Пословичните изрази раз-
криват и психологията на 
характерите:
Пред теби –  мажи и глади, 
зад теби – гроб ти копай.
И на сув камък и се нарани.
През вудъта ж’та прекара и 
няма съ намокри.
Ем жта усире, ем жта упире.
Широко му й покрай вратъ
Бай си на бъйлите.
Гато спи – без пръчка край 
него да не минаваш.
Дяула скача покрай него
Ж’те извади калтъ под не-
ките. 
Жа извади на зъмчетата 
очите.ь
Да стисне камъка – водъ жа 
пусне.
Има арцак и парцак. 
Оди пу вратъ.
Една част от нашите посло-
вици са календарни наблю-
дения: 
Сечку сиче, Марта дире, 
Април кожи прудава. 
Баба Марта – с бяла фарта. 
Зима – зима, ми не дава. 
Да ни ма й срам от бати, --  
казвал Малък Сечку, -- ут 
идната стъръна жа ври, ут 
другата жа замръзноа. 
Циганина две зими за ино 
лято давал. 
То не иди Гергьовден – иди 

Коледа!
От Андреевден денъ наит-
рява колкуту ино просено 
зърно.
Коледни пости - големи 
нощи.
Зимъска – една лъжица 
вудъ, един казан кал; ля-
туска – един казан вудъ, 
една лъжица кал.
Лятну гувънце – зимну зий-
рице.
Лъжовну време. За пролет-
ното време.
Зъбату слънци. За зимното 
слънце.
Има и пословици, в които е 
отразен известен диалекти-
чен поглед върху живота. 
Никой не е вечен. Нищо 
вечно няма 
Къкту денъ варви подър 
нущтъ, тъй и убооту варви 
подър простуту. 
Гату са обръща кулата, мно-
гу пътища са намират.
Онва, дето й минало, с кон 
да го гониш, няма да го 
стигнеш.
Сичкото й до време. 
Малкити растът, старти ус-
таряват.
Калботу са навива.
Душло му й времето. 
Царя умира, и слънцето ни 
са скрива.  
Подър бялто дувада и чер-
но. 
Афористичното творчество 
на народа ни е една ориги-
нална  философия. Това са 
пословици, родени от на-
блюдения и размисли вър-
ху живота, които отразяват 
страни от светогледа на на-
рода ни през вековете:
раболепие  и примирение 
пред силните:
Наведена главъ сабя ни а 
фаща.
Квоту жти засвират, такову 
жа играиш.
У когото ляба и ножа, той 
къкто иска, тэй режи.
Фатализм, предоределе-
ност, орисия 
На стъпката си жа настъ-
пиш, на щастието – нивгъш.
Кой гато му дой, тагава те-
гли. 
Куту си стъпнал с единия 
крак, не знаеш кък жа стъ-
пиш с другия.
Имàла й още главъ за па-
тене или Имàла й главъ да 
пати.
Тэй било да бъде; тэй му 
било писано; тэй бил ори-
сан; тэй му било драснату.
Смирение 
Куту Госпуд жа де руги, и 
руги жа носим. 
Правда няма нийде – и в 
морето голямата риба яде 
манинката... 
Бог дал, бог зел. 
Израз на примирение с роб-
ството
 Роб се засмива, гроб – не е.
Непоправимост
На отрязана главъ елач 
няма. 
И други
Насила можеш да земиш, 
насила не можиш да деш.
Никуй нищо не е зел с себе 
си – един кат дреи и некол-
ко дъски.
Никой не е закрил чуздата 
дупка. или Твойта дупка 
тебе чака. 
Сякой си мери камъта.
Рибата гледа де й по-дълбо-
ку, човека – де й по–убоо. 
На чуз гръб сто туеги са 
малко.
Душъта пуд неката съ крий.
Ку не би са аресал – би са 
обесил. или Сякуй убув за 
себе си. 
Човекъ дордето й жив, се са 
учи, и пак ненаучен умира.
Сякуй знай себе си.
Сякой тегли огина къде 
себе си.
Сичкуту за ръци плаче или 
Сичкуту иска ръци.
Сичко се купува, саде здра-

ве не се купува
Човек душъ носи. Трябва да 
прощава, да не помни зло.
Сърце от месо. Т.е. не е от 
камък, защото прощава. .
Има и пословици с религи-
озна-етическа поука
Има подирен господ.
Господ забава, но не забра-
ва. 
Койту рано става, бог му 
дава.
Не е грешно квото флява в 
устата, грешно, дето излява 
Човекъ, който си повтаря 
гряуйти, къкто кучето, дето 
се връща на своя бълвоч. 
Телото от пост да пресу-
шиш, на огина да го преда-
деш – чисту й даром, куту 
не обичаш своя враг къкто 
себе си. 
Койту й зел, един грях на-
брал, койту пумислил — 99. 
Многу са сбрани — малку 
избрани. 
Дету няма — и Госпуд не 
зима.
Оди гаче амооту сем.и  За 
скитник.
Голям брой пословични 
изрази водят началото си 
от повседневния живот на 
човека. Те са правдиво по-
етическо изображение на 
народния бит, изразителни 
примери на картини от раз-
ни области на живота. 
Пет пръста на ръката, който 
да не порежеш – се  жа були 
(за децата)
Зарад сувуту дърво гури и 
зеленту.
Вълка козината си менява, 
характера — не.
На крив човек сичкото му й 
криво.
Къкту пръстите на ръцете 
ни са одинакви, тэй и ди-
цата.
Кривуту дърво са изправа, 
кривия чувек мугилта жгу 
изпрай.
Теглен клас – върбаво семе.
Дордето вятъра не дувни, 
фиданта няма са поклати .
До седем ни му й стигналу, 
до седемдесе ич.
Сичкото й до време, пиян-
ката й до гроба. 
Къкту сам и си направиш – 
цялото село да иска, няма 
да ти направи.
Човек сичко мой, саде га-
щити през главъта не мой 
да облече.
Камъка тежи на място. 
Манинкото камънчи кулата 
обръща.
 Дето й тънку, там се къса. 
Квоту и си надрубиш, тако-
ву жа сърбаш. 
Търкулила се кастрюлята и 
си намерила залюпака.
Тивото  куче най-силно апи.
Колкото вълка да не го ра-
ниш, се къде горъта гледа. 
Ку не е бав, то тръц.
Ку не в млякото - в сурват-
ката. 
К’вото мисли мишката, кот-
ката го разваля.
Приведен зет - вързано 
куче.
Зет води — куна води, син 
води — чума води. 
Чумата флези в село. Кога-
то се наля виното. 
Шу-шу къща разваля.
Първата – с любов, вторта – 
с атър.  за първата и втората 
жена
Той не е уздрял на корена. 
В тях се съдържат противо-
речията на самия житейски 
опит:
Койту рану става, бог му 
дава. но Ранното пиле рано 
го колат.
Силта й в народа. но Ур-
ташкуту и кучеата ни гу 
едът.
Орта акъл дават – ляб не да-
ват.  но Който питал – пита 
ял.
Госпуд високо сиди, ши-
року гледа. но Пет пръста 
бога наделяват.

Пиян човек – раздран чу-
вал. но По-убоо пиян пуд 
криватя, колкуту болен на 
криватя.
 Имаш пари — имаш акъл. 
но Закво ти са имоти, куту 
няма животи.
От човек по-силен няма. но 
Човек предполага, Господ 
распулага.
Срещат се пословици с ре-
акционно съдържание: 
Ут ученти и се кончи светъ.
 Има  и други вредни пого-
ворки. Например, изразът 
«Жената, къкту котка —  
къкто да не га фърлиш, се 
на краката пада.» отразява 
пренебрежителното отно-
шение към жената.
Старите пословици ха-
рактеризират умственото 
и нравственото равнище 
на простия човек. Някои 
от тях са нерпилични, не-
благозвучни, но остроум-
ни, точни, колоритни. Във 
всички случаи те са с пълно 
съгласие с морала на наро-
да, с неговата душевност и 
с философията му.
Койту става късну, иде кучи 
мръсну.
Гъз главъ губи.
На стар гъз – зелен бъз.
Направи дубро чи изяш 
гувно.
Очи лакум, гъз тричуф.
Откъсни си от сънец – жа 
си туриш на гъзец
Той му се работи, колкото 
гладния му се сире
То се разбрало отде пикай 
кокошката. С ирония –за 
простия. 
С един гъз на два пазаря
Опряло шило до гъзило
Парите да не ги пърди ма-
гарето.
На пляшка и гъзъ и си раз-
дире.
устата му – с паръ разряза-
на, с говна намазана
Да види гъз път.
Има сърце с девет ката го-
вна огънато
С един гъз на два пазаря
Калесан с упикан кокал
Се булката накриву пикай 
Сън заюсна – гъз отпусна
Той му се работи, колкото 
гладния му се сире
Той още пикай на лапата, 
лапата пръщи – той смята, 
чи в Алават риба се жари. 
Се булянту дете са усралу.
Ти галчиш и мойту дупе га 
парди – се едно
Се присмял усрания на кал-
ния или Присмял се усра-
ния на упикания
Са напъва гаче задънено 
коте.
Му се пече яйце на гъзъ
Дупрялу шилу ду гъзилу
Няма ора, няма-а-а – оста-
нах аз и гъзъ ми
Ем жтъ усире, ем жтъ упи-
ре.
Работи, гъзо, еш, гъзо.
Има доста изрази за дру-
ги народи, за другоселци. 
Повечето от тия поговорки 
носят подигравателен ха-
рактер. 
Чиишийчинъ с една питка 
сичкуту селу убикаля и си а 
връща дома?
Орта коте и куче ут Чии-
ший не зимат, той зел жена 
ут Чииший.. 
Пофалял съ циганина чи 
има бял задник.
Бърза гаче циган на пумана.
Циганина за едно лято две 
зими давал.
Ай да мълчим да се роди 
циганче. Казвали на сидян-
ките.
На куче и турчин вяра няма. 
Излезе три ката гагаушки. т. 
е. много скъпо
Турска вяра некръстена, не-
миросана. 
От сичките има и ора, и ку-
чета. 
Известно е, че равнознач-
ните пословици имат вари-

анти било поради смяна на 
основните образи (замяна 
на основните образи с близ-
ки), било поради изменение 
на словесната структура. 
Например, местните посло-
вици «Казват на котето, то 
на упашката си.» и «– Въри, 
куче! – Въри, упашко!» 
при еднаква  основна идея  
имат различни образи. Рав-
нозначни са и пословиците 
«Наведена главъ сабя ни а 
луви» и «Преклонена главъ 
сабя ни а фаща».
Интересни са тараклийски-
те варианти на някои посло-
вици от метрополията. Да 
сравним:
България Тараклия
С един камък къща не ста-
ва.  Ут камънчи къща 
са дига.
Ни в клин, ни в ръкав.  
Ут клин ут ръкаф. Означава 
много далечен роднина.
Луд събира, мъдър разпиля-
ва.  Мъдру сбиралу, 
луду пръскалу.
Пениш се, не пениш, ще те 
ям, пари съм давал.  
Вряк, не вряк, пари е даде-
ну, тряба да тъ изям
Диалектна отсенка имат 
и пословиците «Простуту 
скоро дувада, ми трудно си 
утива.»; «Простото прасе и 
на Петров ден му й студе-
но», в които думата просто 
значи лошо в първия израз 
и хилав – във втория.
Именно в пословиците и 
поговорките диалектите се 
очертават най-ясно и изра-
зително. Диалектната осно-
ва на анонимните художест-
вени бисери е важен езиков 
елемент, защото народните 
афоризми отразяват говор-
ните особенности на даден 
езиков район, като лесно 
са различават и по своя 
основен речников състав, 
и по своята синтактична 
структура. Локалните вари-
анти на народната мисъл и 
образност най-убедително 
раскриват тези отличител-
ни черти.   П. Славейков 
записвал пословиците и 
характерните думи точно 
по местния им изговор, 
изтъквайки специфичните 
им отклонения и съкраще-
ния.  Това е начин да бъде 
спазена местната езикова и 
стилна багра, имайки пред 
вид нуждата да изпъкнат 
диалектните особенности.
Документирането на съкро-
вищницата на прадедната 
ни реч е твърде актуално, 
защото много от това, което 
се знаело и помнело, вече е 
изчезнало или е обречено 
на пълна забрава. В стати-
ята са представени не само 
пословици и поговорки с 
обичайна употреба в разго-
ворната реч на тараклийци-
те, но и пословични изрази 
от пасивния речников запас, 
които много рядко употре-
бявани, почти изчезнали 
от живата разговорна реч. 
Те са използват вече много 
рядко, предимно от стари-
те хора, които са без обра-
зование. И все пак именно 
пословиците и поговорките, 
които са неотменна част на 
крехкото ни устно насле-
дие, «все още не са мърт-
ва фолклорна старина и 
ни служат».  Тази част от 
уникалната българска фол-
клорна култура, съхранена 
в автентичен вид, «превър-
нала се в истински духовен 
мост между бессарабските 
българи и историческата им 
прародина България» 


