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Посвещавам тази книга
на всички врабевени,
които, където и да са,
не престават да мислят
за своето родно село.
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За автора

Марин Георгиев Колев е
роден на 20 декември 1938 г. в с.
Врабево. Зодия Стрелец. След две
починали
деца
преди
него,
неговите родители го кръщават на
Дева Мария, за да го закриля. Като
единствено дете, е отгледан с
голяма любов.
Възпитан
отрано
в
трудолюбие, още петгодишен през
лятото пасе кравите с по-голямата
си братовчедка Йона.
Основно
и
средно
образование
завършва
във
Врабево. Буен и непримирим с
несправедливостите и нередностите, той постоянно е с намалено поведение в горния
курс. Но е много любознателен и проявява жив интерес към историята на родното си
село. Започва да записва спомени, легенди и предания от живите възрастни врабевени
за времето отпреди Освобождението на България от турско робство като: Христо
Ночевски, дядо Васил Караиванов, Петър Халваджийски и др. Тази му събирателска
работа продължава и до днес.
Завършил е също и икономическия техникум в гр. Ловеч.
Трудовата му биография започва през 1960 г. като изготвител в цех “Прокаин”
към Галенова фабрика –гр. Троян.
След женитбата си се установява във Врабево. Работи на много места. Както той
се изразява, само камбана не е бил, но като секретар на кметството е извършил много
погребални ритуали.
Работил е към “Булгарплод” – гр. Троян, като икономист в Потребителската
кооперация и ТКЗС – с. Врабево, секретар на кметството, н-к отдел “Специален” в завод
“Чавдар”, като директор на ХВК “Нектар” и управител на фирма “Врамед” ООД – с.
Врабево до пенсионирането си.
През 2001 г., вече пенсионер, излиза първата му книга – “Врабево – събития,
традиции, легенди”, в която е събрал историята на Врабево през ХІХ и ХХ век.
Рожба на неговата любов към родното Врабево и неговите хора е настоящата му
книга “Врабево живее, работи и се смее”.

Вместо предговор
Тази книга е резултат на дългогодишна събирателска и
проучвателна работа, извършена от автора.
В нея са поместени данни за възникването на с. Врабево, както и
една от легендите за името на Гяур баир – един от символите на селото.
Описани са случаи, възторгнали врабевени, както и такива,
покрусили цялото село и които хората от Врабево са намерили сили
заедно да преодолеят.

Проучени са имената и фамилиите на всички врабевени, родени от
1900 г. до наши дни. Имената са типично български, славянски имена, с
малки изключения в по-ново време. Наблюдава се една традиция – да се
кръщава на свекър, свекърва, баба, дядо или други роднини.
Плод на чувството за хумор на врабевските зевзеци са прякорите и
парамоните, употребявани в селото.
Много са и остроумията, пословиците и поговорките, използвани
във Врабево.
Веселите случки и вицове са преразказани така, както са
разказани от известните зевзеци. С тях хората се надсмиват както на
собствените си недостатъци, така и на недъзите на цялото общество. Не
всички имена, споменати в случките и вицовете, са верни, но повечето
съвпадат. Ако някой намери съвпадение на името, а случката не е
станала с него, това означава, че тя не се отнася до него.
В книгата е направен опит да се съберат думи, употребявани от
врабевени през първата половина на ХХ век. Те са познати на повъзрастните читатели, но за по-младите са напълно непознати.
Поместени са и думи и имена на местности, които се употребяват на
типичен врабевски диалект.
В книгата ще намерите и стихотворения за Врабево, написани от
поетесата Стефка Углярова – Божкова.
Вярвам, че “Врабево живее, работи и се смее” ще предизвика
интерес в разнороден и широк кръг читатели и ще се приеме добре от
врабевени, тъй като Врабево е оцеляло, защото се е смяло.
Марин Колев

Роден край

Аз родена съм в Балкана –
в малък, китен земен рай,
Врабево е мойто село –
моя свиден бащин край.
Сред баирите зелени –
там е моето селце!
Хората му са засмени,
всеки е с добро сърце.
Сутрин слънцето изгрява,
буди родната гора
и Гяур баир изправя
гордо своята снага.
Вечер вятърът повява –
шепне горският листак,
а Гяур баир запява
песен за велик юнак.
А звездите едри греят,
мигат със очи безброй –
гледат, слушат и немеят
във среднощния покой.
Спомен в детството ме връщав мен отеква весел звън.
Бащината родна къща
пак повика ме насън.
Родно мое, хубаво селце!
Дето и да бъда в този час –
винаги си в моето сърце,
вечно ще обичам тебе аз!
Клетва давам тук пред вас
и пред вас се вричам,
че до сетния си час
Врабево ще си обичам!
Стефка Углярова – Божкова
Още малко за възникването на Врабево
“Още преди раждането се вижда величието
на всяко дело, що днес е велико.”
Така е и с родното ни село. То е велико още от неговото създаване,
с неговата съвкупност и далновидност, с бързото му преуспяване, с
неговите единни и обичащи се хора, с песните и стихотворенията му.
Затова врабевени са навсякъде и много си помагат.
Началото на с. Врабево може да се приеме, че е през втората
половина на V и началото на VІ век от н.е., когато славяните окончателно
заселили днешната Северна България и станали част от населението на
Византия. Византийският император напразно строил крепости, за да
спре нахлуването на славяните от север. Стигайки до Балкана, те се
заселвали в свободните земи.

Една голяма група славяни – една общност, състояща се от няколко
задруги, стигнали до днешните места, огледали ги, харесали ги за това,
че били покрити с хубави гори и пасища, че тук имало много слънце и
вода и турили началото на селото на днешната местност “Грамадето”, на
половин километър югоизточно от сегашното село. Така възникнало
първото славянско селище тук. Жителите му построили своите малки
къщурки /землянки/ и заживели мирно.
След време заселниците от малкото славянско селище разбрали, че
ще е по-добре да се изместят по южните склонове на хълмовете, от двете
страни на дола, който извира между двата баира. Там, където било
старото селище, останали купища пръст, камъни и други материали и
местността започнала да се нарича “Грамадето” - чисто славянска дума,
запазена през вековете, за да ни напомня за някогашното селище. В
съседство с тази местност има друга, наречена “Сръбци”, също
оригинална славянска дума.
При идването на прабългарите в днешна България те се пръснали
между славяните, смесили се с тях и се образувал славяно – българският
народ. Славяните от нашия край не са могли да избягнат този процес на
сливане и тъй като били по-многобройни, запазили името на селището
си, обичаите, традициите си и своя начин на живот. Езикът на
българите постепенно изчезнал и останал славянският. Така се
формирало населението на Врабево през времето на Първото българско
царство, което запазило бита, традициите, свободолюбието си, както и
задружния начин на живот през времето на византийското /1014 г. –
1187 г./ и турското /1393 г. – 1878 г./ робство.
Славянската еднородност на Врабево му позволявала да се
развива. Хората му привикнали към доброта, единство и задружност в
работата си.
До края на ХV век Врабево си остава чисто българско село. От ХVІ
век започва заселване на турски семейства в цяла Северна България.
Почти всички врабевени напускат селото и се заселват в Балкана – Ново
село, Острец, Враца, Зла река, Скандало, Белиш, създават Малко
Врабево и други места.
По време на турското робство във Врабево имало само 7 български
къщи, а това е бил родът на Ярлиите.
След Освобождението през 1878 г. внуците и правнуците на
врабевени се завръщат във Врабево, а всички турци бързо напускат
селото. Врабево започва да расте, населението му значително се
увеличава. Заселват се хора с различни професии и занаяти. От
съседните села са пренесени и нови обреди и обичаи.
Врабево заживява като едно голямо семейство. Всички започват да
работят за благото на селото. С бързи темпове се развива просветата,
културата, издига се жизненият стандарт на врабевени. На сватба или
погребение отивали всички селяни, пожар да пламне – излизало цялото
село да помага. Къща да започне да строи някой – всички съседи и
приятели се притичвали на помощ. Много общински сгради са построени
с доброволния труд на врабевени. Пословичната сплотеност на хората от
Врабево будела завистта на жителите на околните села.

Днес врабевени живеят на територията на цялата страна, дори в
Европа и Америка. Създадени са землячески групи в Троян, Ловеч,
Плевен, София и други градове.
Най-голяма и жизнена е земляческата група в София, която всяка
година организира срещи на врабевени, живеещи в София. На тях
присъстват и хора от управлението на с. Врабево.
Всички врабевени, живеещи на различни места в страната, според
възможностите си оказват помощ на селото.

Добре дошли
Добре дошли отново, врабевени,
от радостна усмивка озарени!
За срещата другарска наша –
да вдигнем тост със пълна чаша!
И всеки да си спомни в този ден,
че в село Врабево е той роден
и че по цялата ни земна шир
един – единствен е Гяур баир!
В миналото всеки да се върне –
детството нерадостно да зърне.
Да си припомни бащината стряха
и залъка корав на сиромаха.
Да си припомни мъката човешка,
окърпената, отесняла дрешка,
чорбата сладка в глинена паница
и простичката дървена лъжица.
Да чуе звън и от стадата бели,
нагоре по баира пак поели.
Да си припомни босото овчарче
и кучето, най-вярното другарче.
Да се завърне в спомените стари –
да си припомни детските другари,
безкрайните наивни лудории,
които никога не могат да се скрият.
Да си припомним образа на мама
и строгите очи на своя татко,
родителската им любов голяма –
ех, детство, толкова си кратко!

Да вдигнем тост със пълна чаша
за срещата другарска наша.
От радостна усмивка озарени –
добре дошли отново, врабевени!...
Стефка Углярова – Божкова
Легенди
Тежък бил животът на българите във Врабево през първите два
века от робството – ХV и ХVІ век и част от ХVІІ век, докато все още
живеели в селото. До нас са достигнали от това време доста легенди,
свързани с местности, които са преразказани в книгата “Село Врабево –
събития, традиции, легенди”, издадена през 2001 г.
Тук ще разкажем една от легендите за името на най-високия хълм
– Гяур баир.
Тази легенда е любимата за врабевени, защото в нея е втъкана
любовта на врабевянката към родното, към народността и вярата.
Легенда за Гяур баир
Страх и ужас обзели народа ни, когато турците завладели
България. Не минало много време и те докарали от Азия много народ, за
да се заселят опразнените села и градове, жителите на които или били
избити, или пък избягали в Балкана. Такава участ сполетяла и с.
Врабево. Повечето от тогавашните врабевени избягали към Балкана, а
по-малката част останали в селото: едни още самостоятелни, а други –
работници на турците. Българите продължавали да си празнуват
българските празници и неделните дни, да си правят хора и сватби.
И тук преданието разказва:
Бил хубав пролетен ден – Великден. Всички българи – и млади, и
стари, излезли на хорото, което се виело в североизточната част на
селото /Пачниковата поляна/. Момите и момците играели вити хора, а
старите стояли отстрани и гледали весели. Те си спомняли за своята
младост и често въздишали за свободата, за българското.
От всички моми в селото най-лична и най-красива била мома
Деляна. Очите ú били черни черешови, а веждите ú – морски пиявици.
Момците копнеели по нея и всеки искал да се ожени за нея. Деляна
задиряли и турците. Те искали да я потурчат – ханъмка да стане. Това
желаел и беят – управител на селото. Но друго мислела Деляна, друго
искало нейното сърце. Тя копнеела да има мъж силен, снажен, от
турците да не се страхува.
И такъв ерген имало в селото – казвал се Стоян. Турците го мразели
и ненавиждали заради неговата красота и сила. Омразата си към него
изразявали, като го наричали “гяур” /неверник/. На хорото, при
ергените, бил и млад Стоян. Само Деляна още я нямало. Разнесло се из
селото, че Стоян – гяуринът щял от хорото да отвлече хубава Деляна. Не
било това по волята на бея и той дошъл на хорото със своите хора, за да
не допусне гяуринът да вземе хубавата мома.

По едно време се задала хубавата Деляна, съпровождана от трите
си булини. Видял я Стоян, видели я и другите момци, видял я и беят.
Всички се чудели на нейната хубост. Тя често поглед към левент Стоян
отправяла. С него дума си били дали – заедно да си тръгнат и двамата да
се вземат.
Разбрал това беят, излязъл напред и казал:
- Гяур Стоян, момата твоя ще бъде, само ако ти, без да спираш, я
изнесеш на този баир – и посочил към него.
Погледнал Стоян баира, погледнал бея и злоба закипяла в младите
му гърди. После се обърнал към Деляна и с поглед се разбрали – така
нека бъде.
Грабнал Стоян Деляна на гърба си и тръгнал към върха. Върви и не
чувства товара, защото любовта му към Деляна крила му давала. Но
стръмен е хълмът, силите му отмаляват. Малко, още малко и той ще
стигне върха и тогава негова ще е Деляна.
А долу хорото е спряло. Очите на всички са отправени към върха –
ще издържи ли млад Стоян, ще изнесе ли хубава Деляна. Ето, изгубва се
от очите им, той е вече на върха.
Но що става там? Товара си Стоян снема от гърба, обръща очи към
Деляна, пада на земята и умира. Деляна прегръща още топлото тяло,
целува го и напразно се мъчи с голямата си обич да го съживи.
Момците, другарите на Стоян, отиват на върха, вземат тялото и го
погребват в подножието на баира, там където сега са гробищата на
Врабево.
Оттогава хълмът носи името “Гяур баир”, по турския прякор на
непокорния българин – гяур Стоян. Там, където умира Стоян, поникнал
люляк – цветето на любовта, който и сега цъфти и разказва за силата на
любовта и за драмата, що станала тогава.
След като понесли тялото на Стоян надолу, Деляна не можала да
понесе загубата и потеглила на северозапад. Прекосила “Робово бърдо”,
спряла край един хубав бистър кладенец, наплискала се със студена
вода, влязла в близката букова гора и знаейки заканата на бея, надянала
на врата си примката на въжето и така сложила край на живота си, като
се обесила, но не предала своя народ и своята вяра.
До ден днешен край този извор, наречен по-късно “Кюнкът”, се
извисява букова гора, носеща името “Момина гора”. Гората получила
това име, защото в нея намерили след няколко дни безжизненото тяло на
мома Деляна, увиснало на една бука. Погребали я до гроба на млад
Стоян.
Легендата разказва, че оттогава българските гробища са
преместени под "Гяур баир”.
За тази легенда има създадена и песен.
Ето и самата песен, предадена от баба Генковица Лазарова от с.
Скандало и записана от учителя Недялко Маринов.

Песен за млад Стоян и мома Деляна

Сред село хоро играе,
сред село на мегданя.
Всички ми дошли –
момците и момите.
Сал Деляна нямаше.
Ей че иде и Деляна.
До три я булини водеха.
Първата ú пътя метеше,
втората ú скути държеше,
третата ú китка кичеше.
Де се взел Гяур българин,
той се залог обзалага:
“Който Деляна на баир изнесе,
той ще я за жена вземе.”
Гяур си Деляна изнесе,
но там си Гяур почина.

Нощ във Врабево
Като завеса пада мрака
и Врабево за сън утихва.
Този миг със трепет чакам,
щастлива съм и се усмихвам.
Усмихвам се на тишината,
пленила нощната тъма.
И радвам се на красотата
на всяка грейнала звезда.
От непосилната умора
след трудовия селски ден,
за сън жадуващите хора
заспиват тихо с дъх стаен.
Сама сред селския ни двор,
и мен нощта ме приютява,
заслушана как в строен хор
щурците весело припяват.

Над мен небето със звезди,
които сякаш ми намигат
и струва ми се /но уви!/,
че с ръка ще ги достигна.
А вятърът откъм баира
играе с моята коса,
подухва леко и не спира –
легенда шепне ми в нощта.
Заслушвам се и ето, чувам
как думи тихичко реди
и за Деляна аз тъгувам,
живяла тежко и в беди.
С хубост тя била дарена
и най-работна сред момите.
Въздишка не една стаена
прикривали добре момците.
Работела по чужди ниви,
че нямала си тя имот.
Сирак била и дните сиви
гнетели нейния живот.
Но на сиромах върви ли,
та даже и във любовта?
Отде събрала сетни сили,
за да посрещне тя скръбта?
И неусетно в тъмнината
пред мен картина оживява –
легендата, добре позната,
като на филм се появява...
А вятърът повява леко
и сякаш в нощния ефир
дочувам нейде отдалеко:
“Гяур баир, Гяур баир...”
Пролайва куче сънно в мрака
и то прекъсва моя блян,
а Врабево стаено чака
деня от слънцето огрян...
Стефка Углярова – Божкова

Събития, разтърсили силно съзнанието на врабевени
Като се позоваваме на разказите на нашите майки и бащи,
дядовци и баби, преживели през турско робство и дочакали
Освобождението,
най-силно
се
отразило
в
тяхното
съзнание
пристигането на руските войници и бягството на турците. Да живееш
като роб, да живееш под угрозата, че всеки момент поробителят –
турчин може да нападне, да оскърби честта ти и веднага да се видиш
свободен, да разбереш, че е дошла свободата, донесена на щиковете на
руските богатири, това е наистина голямо събитие. Дълго време след
Освобождението населението на Врабево е разказвало за донските
казаци с големите си коне и дългите пики /саби/. Малките врабевенчета
слушали тия разкази и техните сърца се изпълвали с любов към русите и
силна омраза към турците.
Дълбоко отекнала в сърцата на врабевени и вестта за обявената от
Сърбия война на младата ни държава през 1885 г. На фронта заминали
много врабевски войници, но нито един от тях не загинал и всички се
върнали като победители.
Строежът на църквата във Врабево през 1891 г. също било
събитие, което за дълго време давало храна на разказвачите и
обединявало врабевени като едно голямо семейство, тъй като цялото
население вземало участие в построяването на храма.
А ето и други събития и случки:
През 1902 г. кмет на селото бил Калчо Радев, а писар в общината –
неговият син, Лалю Калчев. Семейството на Калчо Радев било от будните
за онова време. Първото дете на Калчо било момиче, което носело името
Бона. Още от малка тя се отличавала със своята красота и доброта. Расла
на воля красивата Бона като кметова щерка и очите на всички момци от
селото били обърнати към нея. А тя, колкото растяла, още по-хубава
ставала. Две дебели плитки коса се спущали почти до земята, две черни
очи на хубавото бяло лице и една стройна снага карали всеки, който я
срещне, да се заглежда в нея и да казва: “Това е Хубостта на Врабево”.
Ергените поглеждали към нея и всеки искал жена да му стане, но никой
не смеел сърцето си да ú открие, защото не знаел как ще го посрещне.
Научила красивата мома, че друговерец /турчин/ я бил харесал и
пуснал слух, че ще я открадне или ще я убие. Уплашила се Бона и
заболяла от тежка болест - охтика /туберкулоза/, която по това време
била неизлечима.
Закреяло момичето, залиняло. Хубавото му червено лице станало
бледо. Не помогнали нито лекари, нито бабички със своите лекарства и
бурени.
Една сутрин църковната камбана известила за смъртта на
хубавицата.
Цялото село се натъжило, защото неговата любимка не е вече жива.
На погребението дошли всички от селото – и млади, и стари. Те оплакали
Хубостта на Врабево. Нейните дружки песен за нея стъкмили и на
седенки, на беленки и по жътва нея пеели – песента за хубава Бона.

Много дълги години жените, пък и мъжете, разказвали легендата
около смъртта на Бона.
Друго събитие:
От 1880 до 1895 г. политическото положение в България било
много нестабилно. Честата смяна на правителствата от двете партии –
консерватори и либерали, довела до вътрешна несигурност. Тук – там из
страната започнали да върлуват чети от разбойници, които,
възползвайки се от лошата администрация, почнали да обират и убиват
мирни хора. По нашите места особено се прочули разбойниците с
главатари Яко /помак/ и Качамачко /турчин/. Районът им на действие
бил от Тетевен до Севлиево. За няколко години извършили стотици
обири и убийства.
През есента на 1888 г. тази чета била по нашите места – към
“Копито” и “Гюнето”. Тук имала верни ятаци, живеещи в колибите на
Кюркчиите.
Главатарят на четата бил на пазар в Севлиево и там узнал, че
търговците Спас Керкенезов и Вълчо Топузов докарали и продали много
едър и дребен добитък и взели много пари. Веднага по нарочен човек
съобщил на своите хора да чакат в дола, който слизал от “Гюнето” –
Дебневско землище.
Долът бил обрасъл с гъсти шубраци и представлявал удобно място
за обир. По същия човек той предал, че ще минат двама търговци с
много пари, да ги нападнат и да ги оберат, а ако се опитат да избягат –
да ги убият. Разбойниците изпълнили заповедта на Яко. Те заели удобни
места в дола и завардили пътя. Тук били спрени много селяни, които се
връщали от пазар, но явно било, че това не са очакваните търговци. По
едно време се задал добре облечен конник на бяла кобила. Той стигнал до
дола и попитал хората:
- Защо сте се събрали и кого чакате?
Задържаните му отговорили, че са спрени и му посочили
разбойниците.
Конникът гордо извикал:
- От тия ли дрипльовци и голтаци се страхувате бе? – ударил
кобилата и припнал през тях за Врабево.
Разбойниците скочили, грабнали пушките си и стреляли по него.
Той бил ударен лошо, политнал и паднал на земята мъртъв. Този човек
бил Христо Пенков от Врабево, който също се връщал от пазар. В него
обаче имало само 12 лева. Тук имало и други врабевени – Дули Стойчев и
Нанко Нановски, които после разказвали как е станало убийството. От
тях разбойниците взели дрехи и обуща.
Големите и богати търговци Спас Керкенезов и Вълчо Топузов се
спрели за малко в Дамяново. Когато пушките изгърмели, те се намирали
на 300 – 400 метра от мястото. Те разбрали, че в дола има разбойници и
хукнали да бягат към Бериево. Наблизо пасяла бериевската черда и те се
скрили между говедата. Пастирите също се уплашили и подкарали
животните към Бериево.
Така двамата търговци, които Яко искал да обере, се спасили. Те
престояли два – три дни в Бериево и тогава се прибрали в село. Когато
Яко се върнал и разбрал кой е убитият, страшно се ядосал, скарал се на

своите хора загдето избързали, а след това всички се изтеглили към
“Гюнето” и се скрили в гората. На мястото на убийството наследниците
на Христо Пенков поставили камък, на който е отбелязана годината
1888.
Това убийство силно развълнувало врабевени. Едни започнали да
се безпокоят за личния си живот, други – за живота на близките си,
които ходели по градовете. Дълго време се коментирало убийството на
обществени места.
През 1910 г. друго събитие потресло хората във Врабево. Този път
станало ново убийство – убита била по най-жесток начин жена.
На богатия и влиятелен Данко Матев, дошъл от с. Скандало във
Врабево, умряла жената, от която имал двама сина и четири дъщери.
Минало доста време и той се оженил втори път – сега за красивата
вдовица Йова Ангелова, която имала от първия си мъж две момчета
/Христо – на 7 години и Кръстю – 5-годишен/, които били заведени в
къщата на Данко Матев. Освен че Йова била много красива, била и
доста работна. Всеки ден тя отивала на даймата /колибата/ в
местността “Урум конак” да помага на чираците при гледането на
добитъка – доила овцете и кравите, а вечер се прибирала в село при
мъжа си и при децата си.
Наследниците на Данко Матев от първата му жена виждали в
лицето на Йова опасен за тях човек, който може да народи други деца на
баща им и с това да се явят нови наследници на имота му и затова
решили да я премахнат. Те подкупили чирака /ратая/ Гечо, родом от с.
Къкрина, да намери време и начин и да я убие. Ратаят бил алчен за
пари, каквито му обещали, и се съгласил да я убие. Като подбудители на
това убийство били Минко Боев Папазов – зет на Данко Матев, и Матю
Данков – негов син.
Жената не подозирала, че я дебне смъртта. Тя продължавала да
ходи до колибата, помагала на Гечо в работата му и се държала с него
най-добре, без да разбере пъклените му замисли.
Една вечер – било през лятото, Йова си тръгнала от колибата,
задяната, а в ръката си носела менче с мляко. Когато стигнала насред
“Кара поле”, тя била настигната от Гечо, който извадил голям нож и
започнал да ú нанася удари. Жената започнала да пищи и да се моли, но
напразно. Убиецът ú нанесъл девет рани, тя паднала и той избягал.
Пътници, които вървели по шосето, чули женски писъци, но
понеже били далече, не могли да предотвратят убийството. Убийците се
укрили.
Започнали следствие и всичко се разкрило. Истинският убиец –
Гечо, бил заловен и разкрил цялата история. Съдът го осъдил на смърт, а
подбудителите – на затвор. Те обаче успели чрез подкуп – дали много
злато, да се отърват, като не доизлежали годините, за колкото били
осъдени. Освен това през 1912 г. започнала Балканската война и те били
освободени, за да заминат на фронта.
Това убийство на беззащитна жена, и то по такъв зверски начин,
разтърсило из основи съзнанието на врабевени, които остро осъждали
подбудителите. На пътя, без майчина закрила, останали двете ú деца,
които били прибрани и отгледани от техни роднини.

- Ние с брат ми бяхме много малки, за да разберем какво става с
нас – казва по-големият от тях, Христо. – Известно време новият ни
“баща” ни купуваше цървули, калпачета и други неща, но после съвсем
ни изостави, защото той се ожени трети път.
Същата сензация за врабевени било убийството, което извършил
Колю Делипенков. При отделянето от баща си като отделно семейство
Колю получил от него една нива в повече. Минало време, Колю работил
нивата и я считал за своя. Един ден обаче баща и син се скарали за
нещо и бащата казал:
- От днес нататък нивата, която ти дадох в повече, си я вземам –
тъй да знаеш.
Колю нищо не казал.
Дошла пролет, време за работа. Колю Делипенков отишъл на
нивата си и там заварил баща си да копае. Скарали се баща и син и си
наговорили лоши думи. Колю се ядосал – той бил много нервен човек,
което личи и от прякора му – Дели, т.е. луд, взел мотиката и с един удар
убил баща си.
Това убийство също из основи потресло съзнанието на врабевени,
които остро осъдили отцеубиеца. Убиецът бил осъден на дългогодишен
затвор. Когато се върнал оттам, всеки го гледал с възмущение и се
страхувал от него.
Колю Делипенков живял доста години. Омъжил дъщерите си, но
често се карал със зетьовете си. Дотегнало най-после на един от тях, при
когото живеел, и веднъж, когато били за дърва в местността “Барковец”,
замахнал с едно дърво и го убил. Врабевени се отнесли равнодушно към
това убийство, тъй като бил убит един отцеубиец. Била потвърдена
мъдростта: “Който вади нож, от нож умира”.
Ето още едно убийство, което е извършил Колю Делипенков на
млади години.
Петър Илиев Зъзров – дядото на свещеник Петър Илиев Зъзров, бил
женен за Иванка /сестра на Петър Маринов Бояклийски/. Имали
няколко деца: Илия, Иван, Радоя, Димитър и отново Илия.
Първият им син Илия бил убит като дете по най-зверски начин от
Колю Делипенков заради любовна история. Колю имал любовна връзка
със Стана Маринова Михова /сестра на Малък Михо/, но не му я дали за
жена, а я омъжили за по-богатия Петър Маринов Бояклийски. Още
докато била млада булка, едва на три дни, умрял свекър ú Радой
Бояклийски и тя по стар обичай не трябвало да ходи на погребението.
Изпратили я да пасе овцете по “Шарковското” и “Копито”. Тя казала, че
се страхува да отиде сама, и с нея изпратили петгодишния Илия /син на
Иванка - сестра на мъжа ú/.
Колю Делипенков ги проследил и отишъл при бившата си
любовница – Стана. Тя го замолила да си върви, защото детето ще издаде
всичко, а той казал, че ще му види сметката. Хваща детето и го стиска
за слабините. То изпада в безсъзнание, той го убива и хвърля в едно
вирче на дерето, където сега се намира Шарковският язовир. Така
загинало невинното дете Илия, което случайно станало свидетел на тази
любовна история, която коствала живота му. И се получило така, че

първия ден Петър и Иванка Зъзрови изпратили в последния му път
бащата на Иванка – дядо Радой, а на следващия ден – своя син Илия.
Освен убийствата в селото са ставали и самоубийства, които също
са разтърсили врабевени.
През 1925 г. една от най-личните моми в селото била Гана Боева
Стратева. Хубава, работна, жизнерадостна, тя била обичана от цялото
село. Отраснала в многолюдно семейство, била любимката на своите
родители, на братята и сестрите си. Очите на ергените били обърнати
все към нея, но тя вече си имала свой избраник, с когото били се
обикнали.Тяхната любов била известна и затова всички очаквали
сватбата им, за да се повеселят и поиграят на хорото. Но тук се намесила
хорската завист и злоба, която постигнала целта си, като разделила две
силно любящи се сърца.
Гана получила писмо, в което ú се съобщавало, че нейният любим ú
изменил и залюбил друга. Чувствителното сърце на прекрасната мома не
можало да преживее това и решила да сложи край на живота си, като
поглъща силна отрова. Смъртта сложила край на прекрасния момински
живот. Вестта за смъртта на Гана потресла селото, затова и млади, и
стари отишли на погребението, за да почетат голямата ú любов.
Много време врабевени тълкували това самоубийство, като се
мъчели да разкрият истинския виновник за него.
Друго самоубийство станало през 1937 г. На местността “Копито”
била намерена в агония девойката Цона Колева Джаралийска, която след
два дни починала. Следствието установило, че тя, като слугиня в Плевен,
се влюбила в Н. М., студент от Врабево. Последният я излъгал, че
отговаря на чувствата ú, а после се отказал от нея. Нейното честно сърце
не могло да понесе тая гавра, напуснала Плевен, взела сода каустик и си
тръгнала за село. Когато стигнала до местността “Копито” и видяла
родното си село, което тъй силно обичала, турила край на живота си,
като погълнала содата. На сутринта намерили тялото на младата и
красива 18-годишна Цонка.
Погребението ú привлякло много хора – предимно млади, които
дошли да я изпратят и почетат нейната силна любов. На гроба говорил
студентът Данко Василев, който със силни думи заклеймил виновника за
смъртта на Цонка.
И тази смърт била предмет на разговор и обсъждане от врабевени,
които най-гневно осъждали поведението на Н. М., виновника за смъртта
на Цонка, който се подиграл с бедното момиче.
Войните са другите събития, които са разтърсили съзнанието на
врабевени.
През ХХ век България участва в четири войни, една от друга пострашни.
В началото на 1912 г. усилено се заговорило за нова война на
Балканите. Мъжете от селото започнали да се стягат за война. И тъй като
омразата срещу турците, които са измъчвали нашия народ цели 500
години, била много голяма, войната е посрещната с въодушевление. След
няколко дни мъжете потеглили на път - едни към Ловеч, а други през
Белиш за Троян и оттам за Карлово. Жените, децата и старците
изпратили своите синове и бащи на война с гордо вдигнати чела. Но

чудно, никой не плачел – нито тези, които отивали, нито тези, които ги
изпращали. Започнали да пристигат добри новини. Когато на 13.ІІІ.1913
г. била превзета Одринската крепост и Турция поискала да сключи мир,
всички си казали: “Войната свърши и скоро войниците ще се завърнат”.
Но това не станало.
През юни 1913 г. започнала Между-съюзническата война, която се
оказала още по-жестока. Пристигали първите вести за убити войници от
селото. Мъка изпълвала сърцата на всички, малки и големи, като гледали
забрадените с черни кърпи близки на убитите от селото войници.
Междусъюзническата война горяла малко време, но завършила
катастрофално за България.
Не минали много години и отново война. Избухнала Първата
световна война.
На 20.ІХ.1915 г. излязло цялото село да изпраща мъжете, които
отивали на фронта. Този път обаче всички били тъжни, покрусени – и
изпращачи, и мобилизирани. Чувало се само хълцане, плач и прощални
думи.
В селото останали само старци, жени и деца. Започнала голямата и
дълга Първа световна война /1915 - 1918 г./. Заредили се години на
лишения и тегла. Мъжете на Врабево служили в 34-ти Троянски пехотен
полк и в 58-ми Плевенски полк. И двата полка били далеч на юг, при
Дойран. Три години нищета и разруха в селото. Нямало какво и от кого
да купиш нищо.
От всичко лошо, което донесла войната, най-лошото били вестите
за убитите врабевени, запристигали по най-различен път и начин. Черни
платна покрили портретите на убитите войници. Черни кърпи забрадили
майките, жените и сестрите им.
Рано сутрин гробищата се огласяли от плача на майки, невести и
сестри над празни гробове на убити кой знае къде син, мъж, баща, брат.
Всяко семейство, което имало войник на фронта, тръпнело кога ще
получи страшната вест. Така само през трите години война Врабево дало
69 убити войници – цвета на селото, все млади хора между 20- и 40годишна възраст, като оставили сироти деца и родители да се борят с
тежестите на живота и да проклинат войната.
Дълъг е списъкът на убитите врабевени през четирите войни,
които е водил българският народ след Освобождението ни от турско
робство:
През Балканската и Междусъюзническата война:
1912 – 1913 г.
– 20 души
През Първата световна война
1915 – 1918 г.
– 49 души
През Втората световна война
1945 г.
– 2 души
Общо:
- 71 души
Всички тези войни са оставили неизличима болка и тъга у
врабевени. И днес още по-старите хора разказват за зверствата от тези
войни.

Но хората от с. Врабево винаги са намирали сили да превъзмогнат
болката от големите загуби и да продължат да работят за благото на
селото, защото врабевени са единни и затова са силни.
На своите герои признателното поколение построи паметник в
центъра на селото и написа стихове за техния героизъм.
Песен за загиналите врабевени
(рецитира се)
Пейте да пеем за Дойран,
тъй както са пели нашите бащи,
нашите бащи и майки!
И поклон направим
за всички врабевски герои,
паднали убити преди,
в Балканската война...
Ах, Дойран, Дойран!
Земя обещана,
с кръв българска обляна,
с трупове обградена,
С бели кости наторена,
с черни кърви напоена!
(пее се)
Я повей, повей, Дойрански ветре,
Дойрански ветре край Дойран града,
край Дойран града, край гробищата!
Че там почиват много ергени,
много ергени все врабевени!
Първият беше Ночо Йорданов,
Ночо Йорданов на Йордан Ночев.
Вторият беше Ристю Илиюв,
Ристо Илиюв брат на Калчо Илиюв.
Третият беше Томи ми Томьов,
Томи ми Томьов брат на Георги Пенчев.
Четвъртият беше Томи Иванов,
Томи Иванов на Убави Ивана.
Петият ми беше Иван ми Петков,
Иван ми Петков на Петко Ганека.
Шестият ми беше Петко ми Спасов,
Петко ми Спасов на Спас Далеков.
Седмият ми беше Марин ми Миюв,
Марин ми Миюв на Малки Миа.
Осми и девети: Митю и Радоя,
Митю и Радоя – братя Зъзрови.

Десетият беше Васил ми Дянков,
Васил ми Дянков на Дянко Войковски.
Единайсетият беше Илия Пеюв,
Илия Пеюв на Пею Недялков.
Дванайсетият беше Минко ми Миюв,
Минко и Миюв на Мию Поповски.
Тринайсетият беше Димитър Ристюв,
Димитър Ристюв на Ристя Шейтана.
Четиринайсетият беше Стойко ми Добрев,
Стойко ми Добрев на Добри Рабаджиски...
Записал от Тодора Димитрова Иванова:
Марин Колев
Слава вам !
Спокойно спете вечния си сън,
от битките жестоки уморени!
А славата като камбанен звън
да прокънти, герои врабевени!
В мир да легнат костите ви бели,
пръснати по цялата земя!
Българийо, кръвта си те пролели
за твойте бъднини и свобода!
Те гордо носели са родни знамена,
в битките жестоки устремени.
Не ще забравим ваште имена –
ще славим вас, герои врабевени!
Един завет оставили са нам –
отечеството мило ний да любим!
И нека винаги да тънем в срам,
ако завета ваш погубим!...
Не ще потънете в тъма, в забвение,
герои, от борбите уморени!
Ще ви запомнят бъдни поколения!
Слава вам, герои врабевени!
Стефка Углярова – Божкова
На загиналите герои от Врабево
Бъди благословена ти, врабевска земя!
На поколения нашепвай юнашки имена!

Гордей се, че създала си синове герои,
че ти си тяхна майка, а те децата твои.
Гордей се, Врабево, че тук са те родени!
От твоите легенди и песни вдъхновени!
Научили се тук родина да обичат,
пред враговете покорно да не коленичат!
По Ботевски да любят или да намразят
и чисти знамената родни да опазят,
с името свещено “България” в уста
да срещат безстрашно дори и смъртта!
Оставяли спокойно родния си праг,
за да срещнат мъжки всеки чужд и враг –
без да пожалят живот, семейство, младост
в защита на Родината отивали със радост!
И нека не тревожим последния им сън,
а песен да им пее тих камбанен звън!
За отдих те са легнали в гроба си със мир,
над тях да бди като орел и Гяур баир!
Стефка Углярова – Божкова
Врабевски родове и фамилии
А
Агýмите
Аджамóвци

Áмповци

Б
Бáрковци
Бóжковци
Борджúите
Бояклúите
Бóсевци
Бáлювци
Бáнковци
Бóевци

Бакáлите
Бáндарлиите
Берúевци
Бáлевци
Бояджúите
Боржýците
Баръмите

В
Въляците
Вáтеви
Вáчковци
Васúлевци
Вéлчовци
Влáшките

Вáнковци
Вътковци
Вълевци
Вóйковци
Вълчовци
Въденски

Г
Гърбовци
Гúнеците
Гáдевци
Гéтовци
Габрóвски
Гáчковци
Гергáнски
Гаджáлски
Гáнчовци
Гáтевци
Д
Джýровци
Джáралиите
Дóневи
Дáляците
Дингúлите
Дýлевци
Дóбревци
Дянковци
Делийци
Дúневи
Дрáгневци
Драгáновци
Дýдевци
Длъжковци
Дамяновци

Гáнеците
Глýшковци
Гóдовци
Герáсовци
Георгúевци
Гéнковци
Гимиджúи
Грънчáрите
Гáнковци
Джабраúлите
Делúкъневци
Дрáшковци
Делúпенковци
Дéчковци
Дúчевци
Давúдови
Дáнчеви
Дáнковци
Джамбáзите
Дúмови
Дóчеви
Дóковци
Дóбревци

Е
Éнчевци

Емúловци

З
Зáяците
Зъзровци

Злáтевци
Зюмбюлите

И
Илчовци
Иванджúйски
Илúевци

Игнáтовски
Ивáновци

Й
Йочевци
Йоевци
Йонковци
Йоáкимовци

Йотовци
Йовчеви
Йоловци

К
Карáбоеви

Кошýтите

Казанджúите
Капýците
Койнáковци
Кéневци
Къндевци
Касалúите
Карáдянковци
Ковáчевци
Кóстовци
Кукушéрите
Калéстровци
Кайряците
Карáбоеви
Кýняците
Каракýшите
Кацáрите
Кéневци
Късéвци
Кънчевци

Кюрчúите
Кичýците
Карагьóзите
Керкенéзите
Кръстевци
Кýтровци
Ковáчите
Катранджúите
Калóферски
Карáхасаните
Коркúните
Кáлчевци
Кúровци
Кривошúевци
Кóевци
Кóлеви
Кóйновци
Къневци
Карáдянковци

Л
Лáмбовци
Лáлевци

Лютовци

М
Мáряците
Мúнковци
Мáлчовци
Матéевци
Марúнови
Манóеви
Мúчовци
Морáвски
Мúленски
Н
Нéдковци
Нúковци
Нáйденовци
Нéшовци
Недялковци
Нéновци
Нáнковци
П
Папáзите
Папýрковци
Пóневци
Пáвковци
Пúцовци
Пушкáрите

Магдалúните
Мóшаците
Мáчковци
Мúховци
Мáрковци
Мúнковски
Мúлювци
Мúшевски
Нáновци
Нóчевци
Нáчовци
Никóловци
Нéдевци
Никифоровци
Нéнковци
Пáвлевци
Пéйковци
Пéевци
Пáвловци
Пéревци
Прáнговци

Пандурски
Пóняците
Попóвци
Палангурски
Пáвковци
Пáчници
Пéневци

Петковци
Пънковци
Пéнчевци
Пéевци
Пéтровци
Пéнковци

Р
Рáйковци
Радóевци
Рóшковци
Рáдевци
Раяновци
Рáлчевски

Рéбровци
Рáдковци
Рóбите
Рабаджúите
Ръдковци
Радиóновци

С
Сапунджúите
Сéмковци
Стáнчевци
Слáвковци
Стóевци
Спáсовци
Стáйковци
Стéфановци

Спахúите
Стáневци
Съевци
Съчковци
Стóйновци
Сяровци
Слáвчевци
Симеóновци

Т
Тóляците
Тýтеците
Тáйнеци
Тóбовци
Тóмевци
Тóдорови
Теофúлови
Терзúеви

Тúревци
Топáлите
Топýзите
Тихáнови
Тóшковци
Табáците
Тáнчовци
Тóтевци

У
Урумите
Х
Халваджúите
Хаджúите

Хрúстовци
Хръткóвци

Ц
Цóчовци
Цáнковци
Цáчовци
Цóнковци

Цвятковци
Цóчеви
Цáчевци
Цветáновци

Ч
Чомпáлите
Чолáците

Чакърите
Черкéзите

Чаýшите

Чýковци

Ш
Шáрковци
Шейтáни

Шóйляците

Я
Янковци

Ярлúите
Якúмовци
Справка за видовете занаяти
през ХХ век и през 2004 г.
в брой

Вид занаят
Ковачи и подковачи
Колари
Коларо – железари
Бъчвари, кацари
Дърводелци
Шивачи
Шивачи на интерии и др.
Обущари
Бакърджии
Текстилно бояджийство
Табаци цървулджии
Сладкари, бозаджии
Търговци на добитък
Търговци на яйца
Машинни плетачи
Абаджии
Дюлгери строители
Кожухари
Мутафчии
Грънчари
Бакали
Манифактура
Кафеджии
Кръчмари касапи
Тухлари
Производство на вар
Бръснари
Всичко:
(майстори, калфи и чираци)

1920-1930 г.

2004 г.

23
9
43
14
38
33
15
27
14
6
12
7
7
10
7
5
91
3
2
6
7
1
2
12
18
13
8

1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
5
1

436

22

Специалисти и дейци, които с. Врабево е дало на България през ХХ
век
в брой човека
Дейци с научна степен
Изкуство и култура

18
4

Юристи
Учители
Детски учителки
Инженери
Хуманни лекари
Стоматолози
Зъботехници
Фармацевти
Ветеринарни лекари
Медицински фелдшери
Медицински сестри
Акушерки
Медицински лаборантки
Ветеринарни техници
Военни офицери:
Сухопътни войски
Военновъздушни сили
Военноморски сили
Железопътни войски
МВР
Икономисти и финансисти
Агрономи
Зооинженери
Туризъм
Библиография
Духовно образование:
Богословски факултети
Духовна семинария
Калугери
Послушници в манастир
Завършили курсове за свещеници
Политзатворници преди 9.ІХ.1944 г.

5
83
14
38
21
5
2
5
3
9
31
16
8
5
40
11
3
2
27
30
21
4
1
1

Общо:

13
17
3
3
7
9
459

На път
Пътят извива, завой след завой,
и всичко е толкоз зелено!
Отвред ме облъхва безкраен покой,
че даже потръпвам смутено.
Загърбили градската пъстрота,
пътуваме с теб само двама
и сякаш далече сме ний от света,
изпълнен с безкрайна измама.
Усещам как си разтварям душата,
жадуваща този простор.
И жадно поглъщам аз тишината,
не снемам от гледката взор.
И като птица, търсеща клони,

където гнездо да си свие –
душата ми свита в силна агония
в Балкана зелен ще се скрие.
Обзема ме радост, че всяка несгода
тук ще потъне в забрава,
че тази зелена, дивна природа
спокойствие мен ще дарява.
И ето, след сетния остър завой –
Гяур баир с вдигнато чело.
Под него, задъхано в летния зной,
е сгушено нашето село.
Стефка Углярова - Божкова
Имената на врабевени
от Освобождението през 1878 г.
до наши дни
Имената на врабевени са доста разнородни. Особено много имена
влизат в обръщение след заселването на много българи от балканските
села във Врабево. Това става от 1880 до 1920 г.
Най-много имена има с буквата “С” – 49, следва буквата “М” – 44, с
“Д” – 40, с “В” – 34, с “Н” – 28 и т.н.
Общо са използвани 447 имена.
По букви те се разпределят така:
Буква
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
Й
К
Л

брой имена
18
24
34
26
40
11
5
16
11
23
13

Буква
М
Н
О
П
Р
С
Т
Ф
Х
Ц
Я

брой имена
44
28
1
27
27
49
20
2
5
18
5

Ако се вгледаме в следващите страници, в които са поместени и
самите имена, ще направи впечатление, че това са типични български
/славянски/ имена, почти неподправени или изкривени.
Във Врабево е запазена старата славянска традиция да се
кръщават новородените деца на баща, майка, баба, дядо, свекър,
свекърва или на близки от рода. Кръщават се също и на светии децата,
родени в деня на светците.

Неподправеността на собствените имена идва от добре запазените
традиции. Голяма е радостта на възрастните, които бъдат удостоени с
име на внук или внучка. Това се тълкува като израз на признателност и
уважение към възрастните родители.
Старите хора казват: “На име се мята” и затова от голямо значение
е на кого ще кръстят детето.
Ето и самите имена:
А
Александър
Атанаска
Александра
Ангел
Ангелина
Андрей
Антоанета
Анка
Анастасия
Антон
Б
Беню
Бойко
Боян
Борислав
Богдан
Богдана
Божана
Боню
Белчо

Балю
Бона
Бояна
Бойка
Боряна
Бочо
Божко
Биляна

Асен
Атанас
Алексей
Анастас
Аксиния

Ана
Анета
Анна
Ани

Бисер
Бонка
Бяна
Бърна
Бою
Благой
Баню
Бисер

Борис
Бориса
Бранимир
Блага
Благовеста
Богомил
Бонислава
Божидар

В
Валентин
Веселина
Веселин
Владимир
Вита
Валери
Въло
Василя
Вилиан
Васко
Велислава

Величка
Васил
Варчо
Виолета
Василко
Винка
Веса
Венко
Вера
Василка
Валерия

Валентин
Венцислав
Величко
Веско
Велика
Вълко
Варвара
Вата
Велчо
Велко
Владко

Валя
Весела
Василена
Войка
Владо
Вълчо
Ваня
Василия
Венелин
Велизар
Виктория

Г
Гриша
Галина
Гена
Гергана
Габриела
Ганко
Галя

Генко
Гавраил
Гачо
Гадю
Григор
Георги
Гечо

Галин
Гана
Генади
Ганчо
Генчо
Ганка
Герган

Геновева
Гина
Гено
Гуна

Д

Даниела
Данаил
Деян
Драшко
Добрин
Драгна
Драгню
Дуди
Диана
Данка
Джуро
Деша
Дарина

Давид
Диянка
Добрина
Данчо
Данко
Дина
Дамян
Димитра
Драгомир
Димо
Десислава
Дешко
Денчо

Дончо
Детелина
Димитър
Добромир
Дочко
Доброслав
Драган
Дули
Донко
Данка
Доньо
Дора
Деница

Дичо
Димка
Добри
Дона
Дянко
Дена
Дочо
Добромил
Димитрина
Драгой

Е
Елена
Евгения
Елка
Еленко

Емил
Елисавета
Еню
Евгени

Емилия
Елеонора
Есма

Ели
Елвира
Ева

Ж
Желязко

Живко

Живка

Здравка

Здравко

Захари

И
Ивайло
Иларион
Иван
Иваница

Иванка
Иваничка
Ирина
Искра

Иво
Илия
Ивелина
Ирена

Илиана
Илияна
Игнат
Ирма

Й
Йовка
Йоана
Йона

Йорданка
Йосиф
Йова

Йоаким
Йовчо
Йордан

Йовко
Йонко

К
Кирил
Колю
Калчо
Катя
Камен
Костадин

Красен
Костадина
Красимир
Койно
Кера
Къню

Кръстина
Каля
Кино
Кръстю
Красимира
Кою

Л
Лукан

Лала

Лили

З
Злата
Златан

Калина
Калоян
Кънчо
Киро
Куна
Къню
Латинка

Любен
Любомир
Любослав
М
Марин
Магдалена
Милана
Минка
Мичо
Михаела
Мария
Макавей
Матей
Мариян
Малчо
Марио
Милица
Мина
Н
Надежда
Надка
Надя
Найда
Найден
Нанка
Нанко
Начо

Лалю
Лазар

Любка
Любомира

Лиляна
Лазарина

Миглена
Маргарита
Мартина
Марияна
Милена
Минко
Мариета
Макария
Мара
Макарий
Милка
Младен
Мими

Минчо
Марина
Мая
Михаил
Маной
Малина
Маринка
Милко
Мирослав
Мирела
Милен
Милю
Митю

Марко
Михо
Матю
Марта
Мартин
Маринчо
Милкана
Мила
Мариела
Мирослава
Мира
Маринела
Митко

Наско
Невяна
Неда
Неделя
Недка
Недко
Недялко
Нешко

Ненка
Нели
Ненко
Нено
Неша
Нешо
Никифор
Наташа

Никола
Николай
Николина
Нина
Нинуш
Нистор
Ночо
Никол

Паулина
Пена
Пенко
Пенка
Пено
Пенчо
Петко
Преслава

Петра
Петрана
Петър
Петя
Пеша
Пею
Пламен

Пламена
Полина
Поля
Правда
Първан
Пъшо
Панчо

Радослава
Радост
Радостина
Радю
Райка
Райна

Ралица
Ралчо
Рашко
Раян
Рени
Роза

Росица
Ружа
Румен
Румяна
Руса
Русана

О
Олга
П
Павел
Павли
Павлин
Павлина
Панталей
Параскева
Патрик
Пепа
Р
Рада
Радина
Радион
Радка
Радко
Радой

Радослав

Райко

Росен

Райчо

С
Сава
Савета
Сави
Светла
Светлозар
Светлозара
Светозар
Свилен
Сийка
Сима
Симеон
Симеонка
Сирма
Станко
Сийка

Сия
Слава
Слави
Снежана
София
Софрония
Спас
Спаса
Спаска
Стайка
Стамен
Стаменка
Стана
Славко
Слави

Станимир
Станка
Станчо
Станю
Стела
Стелия
Стелиян
Стефан
Стефана
Стефани
Стефка
Стойка
Стойко
Събчо
Соня

Стойно
Стойчо
Стоян
Стояна
Стою
Стратю
Съба
Събина
Събка
Сяра
Славчо
Сергей
Славка
Сашо
Стоянка

Т
Татяна
Теменуга
Теодор
Теодора
Теодосий
Тинко
Тотка

Тина
Теофил
Тихан
Тихомир
Тихомира
Танчо
Тошо

Тодор
Тодора
Тодорина
Томи
Тони
Тоня

Тота
Тотю
Тошко
Трифон
Трифонка
Таня

Ф
Филип

Фтяна

Фани

Х
Христо
Христофор

Харалан

Християн

Христомил

Ц
Цана
Цанка
Цанко
Цачо
Цветан
Цонка

Цветана
Цветанка
Цветелина
Цветомир
Цветослава

Цвята
Цвятко
Цена
Ценка
Цецка

Цона
Цонко
Цочо
Цено
Цвета

Ю
Юлия

Юри

Юлиян

Я
Яким

Яница

Янка

Янко

Яна

Явор

Ясен

Думи и изрази, употребявани от врабевени през първата половина
на ХХ век, тяхното значение и изговор
А
Абúчка – тясна мъжка горна дрешка с телени копчета
Аяр – оправен, хитрец
Аранúя – меден съд над 50 кг
Айляк човек – свободен човек
Армéева чорба – зелева чорба
Авáнта – изгода, нещо придобито без труд
Атлáзена интерия – от атлаз, вид копринен плат
Айди да óдим – хайде да ходим
Азмáк – водниста, трудно проходима местност
Ашладúсвам- присаждам дървета (тур.)
Аршúн – мярка за дължина, линия за отмерване на аршина (тур.)
Алдатмá – грешка (тур.)
Абаджúя – майстор на аби
Авджúя – ловец
Авлúга – пойна птица
Адáш – едноимец (тур.)
Ажỳр – хубаво, своевременно свършена работа
Акъл – ум, разум
Алабáш – вид зеленнчук
Алтън – жълтица
Алчен – скъперник, свидлив човек
Анонс – представяне
Антúка – старина
Антúчен – старинен, древен
Антрé – преддверие
Апáш – крадец
Апогéй – най-висок връх на развитие
Ар – мярка за земя
Арабúя – щедър, с широка ръка човек (тур.)
Аргáтин – ратай
Арка – малка сцена за изява
Артък – излишен, в повече (тур.)

Аскéр – войник (тур.)
Ат – кон
Афéра – тъмна сделка
Ахкам – възхищавам се гласно на нещо
Ахмáк – глупак (тур.)
Аркадáш – другар (тур.)
Ачúк – открит, открито (тур.)
Ашовéне – щироко преддверие
Асъл – наистина (тур.)
Адéт – навик, обичай
Б
Бял мъж – ядене, приготвено от прясно неосолено сирене
Барабóй – картоф
Барúш – тънка цветна копринена забрадка
Бéчка – дебела забрадка от плат
Болгỳр – попарена и претрита на камък пшеница
Будамá – кайма от кълцано със сатър месо
Барабóнка – плод на черница
Бỳже – малко теле
Бичкúя – ръчен трион за рязане
Бардỳче – глинен съд за калесване за сватба
Бахчúя – овощна градина
Бръсненки – в събота, преди сватбата ергените бръснат младоженеца
Баúр – възвишение
Бордéй – землянка, къща, изкопана в земята
Баят ỳбаво – много хубаво
Бадевá – напразно
Бурáн – силен вятър
Бъкам го яко – работя го яко
Бучаклъмá – завеян човек
Баламỳрник – завеян, нехаен, груб, глупав човек
Бърбóча – изпускане на въздух във вода
Брус – човек, който нито се води, нито се кара; камък за точене на коса
за косене на трева
Борджỳк – най-якото червено великденско яйце
Бостáн – зеленчукова градина
Бабаúт – силен, решителен човек
Бáви детето – гледа малкото дете
Бáвен – муден, пипкав
Бáгри – цветове
Бáгря – боядисвам
Баданóсвам – варосвам, измазвам с постна боя
Баджанáци – съпрузи на две сестри
Бáене – гледане на карти, кафе, боб и др.
Баклá – бобово растение
Бакшúш – парично въднаграждение от клиент в заведение
Баламóсвам – овъртам, омайвам
Балáнс – уравновесяване

Балкóн – тераса
Банáлен – изтъркан, неоригинален
Банкрутúране – фалиране
Бардáк – разхвърляно помещение, бъркотия
Барỳт – избухливо вещество за огнестрелни оръжия
Басмá – мек памучен плат на цветчета
Бас – облог ; нисък мъжки глас
Батакчúя – човек, който всичко руши и чупи
Бáтьо – обръщение към по-голям брат
Баш – главен, пръв (тур.)
Бая – доста
Бег – бягай
Бедá – нещастие, злополука
Бездéлник – мързелив човек
Бéздна – пропаст
Безóчен – безрамен, дебелоок
Безсрáмник – човек, който няма срам, безочлив
Безстрáшен – храбър, смел
Бỳца – голямо парче земя, обърнато при оране
Безỳкорен – без недостатъци, отличенн
Безчéстен – който е лишен от чест
Бекяр – ерген, живеещ сам (тур.)
Беля – пакост (тур.)
Берекéт – плодородие
Бéсен – разярен, афектиран
Бéся се – увисвам на бесилката
Бивáк – място за почивкка, лагер
Бúвше – минало
Билюк – стадо домашни животни
Бюл – бивол
Бúрник – служещ, който събира данъци
Бич – камшик
Бичмé – окрайчено дърво с четири страни, греда
Бичỳвам – критикувам
Благ – кротък, с меко сърце
Благинá – добрина
Блазé му – честито да му е
Блáжене – ядене на блажно през пости
Блéене – глас, издаван от овце
Блúжен – близък човек
Блúзвам – опитвам нещо с език
Блúзък – свой човек, роднина
Блиндáж – постройка за прикритие на войници
Бозáене – сучене на мляко от майката
Бомбé – вид мъжка шапка
Борáвя – занимавам се с нещо
Борч – паричен дълг, задължение
Бохчá – покривка за застилане на маса и за увиване
Бóцкам – бода с нещо остро

Боязън – страх
Бравá – приспособление за затваряне на врата
Брáво – възхвала, отлично
Брадясал – небръснат човек
Брáдва – уред за сечене на дърва
Брантúя – развалена жена
Брáня – защитавам, предпазвам
Братле – умалено обръщение към брат
Бридж – вид игра на карти
Брúчка – стара, изпотрошена кола
Брóдя – обикалям, скитам
Бръщолéви – говори неразбрано, дърдори
Будáлкам – подигравам се, лигавя се
Бỳден – който не спи
Будúлник – часовник със звънец
Буламáч – безвкусно ядене
Бургúя – свредел
Буркáн – дълбок стъклен съд
Бъбрив – приказлив
Бъзльо – страхливец
Бъхтя – бия, удрям
Бъчóнка – голям дървен съд на колелета за питейна вода
Бушóн – предазител на електрическа инсталация
Бъклица – плосък дървен съд за черпене с вино или ракия
Бълбука – извира, клокочи
Бърбóри – говори много и неразбрано
Бърдо – уред в стан за тъкане
Бързей – място, където течението на реката е бързо
Бъркам – размесвам течности
Бъркотúя – безредие
Бахчá – зеленчукова градина
Бунáр – кладенец
Бозалък – трева, расла на припечно (слънчево) място
Букáк – букова гора
Белúло – място в реката за избелване на ръчно тъкани платове
Бент – преграда на река (тур.)
Бикáрница – обор за селските бикове в миналото
Брод – място в река, където може да се прегази
Бáрем да си свършил това – поне да си свършил това
Бърдỳче – малка глинена стомничка за вода или ракия
Бỳтело – гнило (дърво)
Будалá – глупак, простак
Бáлама – глупак, наивник
Бỳтам – тласкам, тикам
Бỳре – малка бъчва
Бадън – дървен съд за вино
Балтóн – мъжка зимна връхна дреха
Бакър – мед (вид метал)
Бакърджúя – майсттор на медни съдове

Беля – пакост, беда
Брỳля – събарям плодове от дърво с прът
Бърже – бързо
Байгън – втръсна ми, омръзна ми
Баталясах – уморих се от работа
В
Връв – канап, направен от кълчища
Въркозỳн – връзка за притягане на потурите на кръста
Воднúк – забити яки дървени клечки на полица за закачване на менците
Вретéно – дървен уред, на който се навива преждата при преденето
Вирчúнка – по-дълбоко място в дерето, където се събира повече вода без
оттичане
Втрéсло го – каквото ще да става с него
Вързỳла – опък, инат човек
Вóля му – няма нищо
Викнú на Василя – повикай Васил
Въртел – губене на време
Врáтня – пътна врата
Вáкса – боя за обувки
Валúя – областен управител в Турско
Вáрдя – пазя, охранявам нещо
Варóсам – измазвам с вар
Васáл – подчинено лице
Вáйкам се – охкам, тюхкам се
Валú – вали дъжд
Варéл – метален съд за течности
Варéне – нагряване на водата над 100ОС
Варнúца – място за печене на вар
Вбесéн – разярен
Вглъбéн – замислен, задълбочен
Вдовúца – жена, чийто мъж е починал
Вдрỳги ден – не утре, на следващия ден
Вдълбáвам – вкопавам
Веднáга – на момента
Веднъж – един път
Вéдър – бодър
Вероучéние – учебен предмет по учение за религията
Вежлúв – учтив
Вербỳвам – подкупвам, привличам
Вéрен – предан
Вересúя – покупка на кредит
Веролóмно – подло, коварно
Вехт – стар, дълго употребяван
Вещ – предмет
Вея – пречиствам зърнени култури с плевели
Взúрам се – вглеждам се
Вúдя – виждам
Вúлица – прибор за хранене

Вúнкел – г-образен профил на желязо
Виня – набеждавам, обвинявам
Вирáж – завой
Вироглáв – непокорен, непослушен
Вкúснато – развалено, прокиснато
Вкопчúл се – хванал се здраво
Вúдело – светло
Вечерúнка – вечерно представление, забава
Влах – румънец
Влáча – тегля нещо ; разчепквам вълна
Внúквам – да се вгледам задълбочено
Вой – виене на животно
Вонú – мирише лошо
Вóля – стремеж за осъществяване на нещо
Врещя – викам силно, крещя
Връстнúк – на една възраст с другиго
Врява – сирен шум от човешки гласове
Всеяден – който яде всякакви храни
Всред – в средата
Втúквам – вкарвам, пъхам
Вторáчвам се – вглеждам се
Втрéнчвам – гледам вторачено
Втрещéн – вдървен, вцепенен
Възбỳден – развълнуван, неспокоен
Въздáм – отплащам, награждавам
Възлюбя – обикна
Възмóгвам – забогатявам
Възнамерява – има намерение за нещо
Възнак – нагоре с лицето
Възнáсям се – въздигам се
Възпалéн – заболяване с висока температура
Възпрá – спирам, задържам
Възпрян – възхвален с песен
Възхитéн – очарован
Вънкашен – чужд човек
Вървéне – ходене пеш
Върл – зъл, проклет
Вéсело – забавление на младежи с танци
Вършáчка – машина за вършеене на пшеница
Вършéене – отделяне на зърното от сламата
Вършим – правим нещо
Въшка – кръвосмучещо насекомо
Вял – бавен, муден
Вярност – лоялност, привързаност
Вáлог – падина
Върбáк – гъсталак от върби
Вáда – изкуствена рекичка за напояване
Воденúца – мелница, задвижвана с вода

Въртéжка – дървена въртележка за въртене на пастирчетата
Въртóп – водовъртеж
Вир – дълбоко място в река или дере
Врáтник - голяма дворна порта
Врътня – затруднение, пречи на някого
Вáрдя – пазя
Втáсах – свърших определената работа, успях
Вáло – булчински воал
Вдън земя – в незнайно място
Г
Гайтáн – шнур, оплетен от вълнена прежда за обточване на ментани,
сукмани и др.
Гéрме – наредени една до друга дъски, спънати с напречни дъски
Гердáн – огърлица от мъниста
Гърнé – глинен съд за варене на боб
Гръсти – стебла от зелен коноп
Гỳде – малко прасе
Герáн – кладенец
Гюнé – припек
Гюрлюк – мочурливо място
Грош – пари /1 грош = 0,20 лв./
Газéп – сепнат
Глъв – глупав, прост човек
Гълчú – говори
Гьóтури – как да е, небрежно
Глезък – глезено дете
Гъбясъл – мухлясал
Глистáв – слаб
Гавáнка – дървена паничка
Гаврътна – преобръщам бързо
Гáвра – подигравка
Гадáе – предсказва
Гáдже –интимна приятелка
Гадúна – животни и насекоми, които нападат хора ; противен, гнусен
човек
Гáдни – неприятни
Гáзя – ходя из вода, трева
Гáйда – народен музикален инструмент от кожа
Гáлен човек – глезен човек
Галóши – плитки гумени обувки
Галфóн – тъп човек
Гáрван – черна креслива птица
Гáщи – дреха с крачоли (долни и горни)
Главня – запалено, недогоряло дърво
Глася – подреждам, тъкмя
Глашатáй – викач, разгласява известие
Глéдище – собствено мнение, гледна точка
Глух – човек, лишен от слух

Глушúна – плевел из нивите
Глъч – врява
Гнéвен – ядосан, възмутен
Гнúлник – изгнило дърво
Гнỳсен – отвратителен, подъл
Говéя – постя, не ям блажно
Големéц – човек с високо положение
Голтáк – сиромах, бедняк
Гóтини – хубави
Гощáвам – поднасям на гости ядене и пиене
Грáбва – взема бързо
Грабéж – кражба, взимане насила
Градúрам – измервам спиртния градус на алкохол
Градонóсен – облак, от който се очаква да завали град
Градя – зидам, строя
Грáкам – викам въз някого, грача
Грамáда – голям куп камъни, камара
Гранúво – с неприятен дъх и вкус на развалена мазнина
Грáпа – уред за разтрошаване на буците по изорана нива
Грáтис – безплатно, даром
Грах – бобово растение
Грéшен – извършил грехове, престъпления
Грéя – осветява, свети
Грóхнал – отпаднал от умора
Грош – някогашна монета от 20 стотинки
Грубиян – с груби обноски, дебелак
Грънчáр – човек, който прави глинени съдове
Губéр – тъкана дебела вълнена завивка
Губéрка – голяма игла за съшиване на губери
Гугỳкаме си – говорим си леко сладки нещица
Гулúя – растение от рода на зелето
Гурбéт – отиване в чужбина за печалба
Гỳша – врат, шия
Гъвкав – пластичен
Гълтам – преглъщам
Гърчав – слаб, сух човек
Гърчи се – отслабва, става гърчав
Гария – работа, помощ без заплащане
Д
Дол – поток
Даймá – колиба в гората за гледане на животни
Джам – стъкло
Дикáня – дървен уред със забити отдолу кремъци за рязане на сламата
при вършитба, тегли се от коне или волове
Драгомáнин – човек, който е водил момичетата от село в градовете да се
главяват за слугинчета
Дрангóлник – затвор
Дъбрáва – място, обрасло с дъбови храсти

Долчúнка – малък поток
Дибидюс тъй – точно така
Дóждам – идвам
Джуздáн – портмоне, кесия
Длъбня – мълчалив, несговорчив човек
Дънкам – ям много
Дé а Маринка – къде е Маринка
Дръстя – бия
Джỳскам се – удрям си пръстите на краката в камък
Дивáчка – необлагородено овощно дърво
Долáп – място за съхранение на хляб, домакински съдове и др.
Докуржỳмено – вид домашно тъкан плат, главно за престилки
Дóждам – идвам
Дръвник – сяк, дърво, на което се секат дърва
Дикúсвам – давам, подарявам
Данáче – отбито теле
Дангалáк – дълъг човек
Дáскал – учител
Дваш – два пъти
Двáмцата – двамата
Двúжейки – вървейки
Двоúца – двама
Двулúчник – лицемер, неискрен човек
Дебаркúране – слизане, стоварване от кораб
Дебáти – разискване, обсъждане
Дебелáнко – дебел човек
Дéбит – количество вода, изразходвана за определено време
Дéбна – следя незабелязано
Дéвер – брат на съпруга
Девúз – ръководен принцип в живота
Девúца – мома, девойка
Дéденце – умалително на дядо
Дéйстващ – работещ
Дéйствие – вид работа
Демéк – тоест
Демодúран – излязъл от мода
Дéмон – зъл дух, дявол
Депозúрам – оставям депозит
Дирéк – стълб
Дереджé – положение (тур.)
Дерт – грижа, болка
Десятък – някогашен данък в натура
Дефéкти – повреди, недостатъци
Дефицúт – недостиг, липса
Децибéл – единица мярка за шум
Децимáл – теглилка за големи товари
Дечурлúга – куп деца
Джáвкаме се – караме се
Джамбáзин – търговец на добитък

Джебчúя – дребен крадец, апаш
Джезвé – кафеник
Джигúт – изкусен казашки ездач
Джолан – кокал с месо от говежди крак за варене
Джỳркам – бъркам с джурулек
Дúгам – повдигам на високо
Дилáф – приспособление за разравяне на жарава, маша
Дим – пушек
Дúплене – сгъване, редене на пластове
Дúрен – търсен
Дúрник – задник
Дúря – следа
Дúшам – поемам въздух
Длан – вътрешната страна на ръката
Длъжко – дълго
Доближéн – приближен, близък човек
Добрали се до него – достигнали до него
Добросърдéчен – добродушен, мил
Довéло приятели – дошло, пристигнало с приятели
Доверчúв – човек, който лесно се доверява
Додявам – преча
Доизкáрвам – довършвам
Дойдé – пристигна
Докачлúв – човек, който лесно се обижда
Долетя – пристигна
Домошáр – човек, обичащ домашния уют
Домъкна се – довлече се, нежелан гост
Донóсник – клеветник
Допрé – доближи
Дрáпам – дере с ръце да излезе от някъде
Дрáска – безразборно чертае
Дребосък – дребен човек
Дрéвен – от далечно, минало време
Дрéзгав – присипнал
Дрéмвам – в полусънно състояние
Дрéшник – мебел за дрехи
Дресúрам – обучавам животни
Дрúпав – окъсан
Дрúсльо – посерко
Другояче – по друг начин, иначе
Дрỳжен – съвместно с други лица
Дръвнúк - пън, на който се секат и цепят дърва ; глупав, тъп човек
Дръзко – смело
Дрънкаме – приказваме глупости
Дрънкỳлки – играчки, метални украшения
Дурáк – глупак
Душúца – мек, добър човек
Души – хора
Душмáнин – лош човек, завистник

Дỳшно – задушно
Дърдóря – приказвам много и празни неща
Дърт – стар, грохнал човек
Дюкян – магазин
Дюлгéрин – строителен работник
Дял – част от нещо
Дяла – сече надлъж дърво, майстори нещо
Дялове – парцели земя
Деловú човек – познаващ и справящ се добре с работата
Дянал нещо – сложил нещо някъде
Дяволúя – хитрост, нещо чудновато
Дай му фаскъна – подгони коня да бяга
Дерé – дол, долчина
Дéлва – глинен съд
Дрáка – трънлив храст
Дрън дрън та пляс – човек, който говори небивалици
Дремúло – място, където почиват животните на обед
Дрỳсам – клатя силно дърво да съборя плодовете
Джúгра – малък бодлив храст
Добúтък – домашни животни
Дарáк – уред за влачене на вълна
Драгúнко – малко дете от рода на младоженеца, съпровождащо булката
на сватбата
Дънце издънено – много лош, опак човек
Джумбúш – джумбуш, веселба, смешка
Дзвúска – женско агне, оставено без майка
Дамаджáна – голям стъклен съд за течности
Джадé – шосе (тур.)
Джúнс – род, потекло
Дерзáй – стреми се смело към нещо възвишено
Довтáсах – дойдох, пристигнах
Дембéл – мързелив човек
Джангър – врява
Дърмóн – дарак
Дундỳркам – друсам малко дете да не плаче
Е
Ей ги я – ето ги
Есенéс и пролéтес – изминалите есен и пролет
Евтино – струва малко пари
Егоúзъм – предпочитане на личните интереси
Единáк – човек без близки
Едúнно – заедно
Едноúмци – хора с еднакви имена
Еднорък – човек с отрязана ръка
Едрéе – пълнее, дебелее, нараства
Ежбá – караница, крамола
Емúр – мохамедански княз

Енóрия – населено място, обслужвано от един свещеник
Еня, не го е éня – не го е грижа, не му пука
Ера – голям период от време
Есенéска – през миналата есен
Еснáф – сдружение на майстори от един занаят
Ефéнди – титла на интелигентен турчин
Ерлúйци – местни хора, кореняци
Ей я – ето я
Еля го – ето го
Ж
Жалвỳна – листа от обелени мамули, царевица
Журỳл – дървена бъркалка за качамак
Жеглú – дървени или метални приспособления, които придържат
воловете към колата
Жабясъл – много жаден
Жадé – шосе
Жарáва – разгорени въглища
Жабỳрча – жабуря
Жáден – изпитва жажда
Жал – скръб, мъка, тъга
Жалóн – разграфен кол за определяне на посоки и разстояния
Жандáрм – стражар
Жáрко – горещо
Жвáкам – дъвча нещо
Жéга – горещина
Желáн – харесван
Желéзница – влак, пътуващ по релси
Женúх – младоженец
Женкáр – мъж, който задиря много жени
Женомрáзец – мъж, който мрази жени
Жéнствен – по-нежен, по-чувствителен
Жестóк – безжалостен, коравосърдечен
Желáя – искам
Жúлав – як, издръжлив
Жúли – боде с жилото си
Жúтен клас – зърна от узряла пшеница
Жребéц – нескопен кон за разплод
Жълтúца – златна монета
Жъгъл (жегъл) – напречна пръчка към хомот
Жéлъд – плод на дъб
Жабурняк (жабуняк) – зелени дълги водорасли
Жъна – ръчно прибиране на пшеница
Жеби - жаби
З
Задяване – мятане на цедилката на гърба и завързване на прашките на
гърдите
Зеленáк – местен сорт сочна зелена круша

Зянка – джанка
Залóгня – на сватбата носи петел и оповестява, че булката е девствена
Зáйде слънце – залезе слънцето
Зъймя – змия
Запъртък – развалено яйце
Зỳнка – небесна дъга
Зóрлям – трудно, с усилие
Зевзéк – остроумен човек, шегаджия
Зáран – сутрин
Забáва – танцово забавление на младежи през миналия век
Забавáчница – детска градина
Забáвни – за развлечение
Забатáчено – изоставено
Забвéние – забрава
Забелéжиш – виждаш нещо и го записваш
Забú – набива гвоздей или друго нещо
Заблажáване – след пости започва да се яде блажно
Заблỳда – объркване
Забодá – бода плат с игла
Заболявам – разболявам се
Заборчлявам – задлъжнявам
Забỳтан – изоставен
Завáрдя – запазя определено място
Завáрям – споявам железни части ; намирам някого някъде
Завéра – заговор
Завещáвам – посмъртно разпореждане с имущество
Завúвам се – покривам се със завивка
Зáвист – неприятно чувство към чуждото
Завúсим – човек, от когото зависи
Завúра – започва да ври, да кипи
Завладéя – завзема
Завлекá – не връщам нещо, което дължа
Заврé – мушне, пъхне
Завръщам се – прибирам се от някъде
Зáвчерашен – от по предния ден
Завъртя – задвижа нещо в кръг
Завършва – приключва
Загáдъчен – съдържащ някаква загадка
Загáзиш – да попаднеш в неприятно положение
Загáр – тен, получен от слънчевите лъчи
Загáсям – спирам огъня да гори
Загáтвам – подхвърлям чрез заобикалки
Загáщвам – заграждам от всички страни
Загúвам – умирам от неестествена смърт
Заглáди – поравни
Заглушáвам – правя така, че да не се чува
Заглушúтел – уред за заглушаване
Заглъхна – престана да се чува
Заговéя – последно ядене на блажно преди пости

Зáговор – съзаклятие, тайно споразумение
Загрáбвам – завземам
Загорял – невиждал
Заградя – направя ограда
Загрéя – затопля, стопля
Загрúжен – замислен
Загърбвам – изоставям го, обръщам му гръб
Задáваш – поставяш задача
Задáл – човек, който е поставил задачата
Задéто – за което
Задúгнал – откраднал
Задúря – задява се, закача се
Задмúна – изпревари
Зáдник – дупе
Заднишкáта – гърбом, със задника напред
Задоволéн – човек, който има всичко, което желае
Задрáсквам – зачертавам
Задрéмя – леко заспивам
Задрỳжно – общо
Задръжка – спънка, пречка
Задръстване – запушване
Задръстен човек – възглупав човек, мухльо
Зáдух – тежък въздух, недостиг на въздух
Задушáвам се – не ми стига въздух
Задължéн – длъжен на някого
Задържáн – поставен под стража, арестуван
Задъхвам се – дишам тежко и бързо
Зáем – отпуснат кредит
Заéт – ангажиран човек, имащ работа
Зажáля – затъжа
Зажумя – затвори си очите
Зúдам – градя с тухли или камъни
Зазорява се – съмва се
Зазяпвам се – заглеждам се
Заúмствам – взимам чужди идеи и придобивки
Заинатя се – запъвам се за нещо
Зайрé – зърнени храни
Зедé – повече, артък (тур.)
Закáна – заплаха за нещо лошо
Закáлям – заколвам животно с нож
Закáчам се – заяждам се
Заклáл – умъртвил животно с нож
Заклé се – положи клетва
Заклеймéн – изобличен
Заклúнам – проклинам някого
Заклюмам – заспивам
Закопчáвам – съединявам две страни на дреха с копче
Закрáчи – почва да ходи, тръгва
Закрúя – покрия, скрия

Закуцỳкам – започвам да куцам
Закъкри – започва да къкри
Закътан – прибран на тайно място, скрит
Залáвям – хващам
Зáлез – залязване на слънцето
Залéпна – слепване с лепило
Залиня – започва да се разболява, да линее
Залúтам – губя равновесие, олюлявам се
Заличáват – изтриват, измиват, премахват
Залóг – залагане за пари или друго нещо при състезание
Залỳтан – завеян човек
Зáлци – хапки хляб
Залющя – започвам да лющя
Залúвам – поливам с вода
Замáх – засилване за удар
Замéзвам – хапвам си мезе
Заменúм – човек, който може да бъде заменен с друг
Замéрвам – хвърлям
Замéсвам – омесване тесто за хляб
Замéстник – човек, който замества друг
Заминáвам – тръгвам, потеглям
Замлъквам – замълчавам
Замóжни – богати, имотни
Замóлвам – помолвам
Замря – утихна
Замъждỳка – замига
Замъкна – завлече
Замърмóри – заговори под носа си
Зандáн – затвор
Заозъртаха се – заоглеждаха се
Запáлям – запалвам
Запáрвам – заливам с гореща вода
Запáсан – човек, който е препасан с колан
Запасняк – човек, който е от запаса
Запердáша – набия някого
Запóйка – напиване
Запотéн – изпотен от работа, заморен човек
Запóчнало – захванало се
Заприлúчало – прилича на нещо
Запрúщя – да преградя реката
Зáран – сутрин
Зарáсла – заздравява
Заснéл – снимал
Засърба – започна да сърба
Затúча – забяга
Затỳй – затова
Затỳря – туря нещо не на място
Зачáка – чака да дойде някой
Заяде – не се движи свободно, запъва се

Здравеняк – як, силен човек
Здрáч – полумрак, привечер
Зéйнала – отворила се
Зли – лоши, злобни
Зор – мъка (тур.)
Зорá – утрин
Зорнúца – планетата Венера (Деница)
Зълва – сестра на съпруга
Зъркели – очи
Зъзна – треперя от студ
Зяпльо – човек, който зяпа, простак
Заслóн – кошара с растителен покрив (папрат)
Зъбер – гола, стръмна скала
Зарзавỳл – несговорен, опак човек
Зúмам – вземам
Зéлник – баница със зеленчук
Зафỳнден – зачервен (за човек)
Зъм - змия
И
Интерúя – горна памуклия къса дреха с ръкави
Икиндúя – надвечер, около 15-16 ч. (тур.)
Ибрúк – глинен съд за поливане за миене
Извúкай Марина – извикай Марин
Изкилифúрчен – изкривен
Ивтинóбил – автомобил
Иляди – хиляди
Игленúк – малка възглавничка за забождане на игли
Иглянка – безопасна игла
Идеш – идваш
Изба – зимник, мазе
Избúти – убити
Избỳта – отмести
Избỳхва – реагира с буен израз
Избуял – израсъл буйно
Изверг – жесток човек
Изветрял – извеян човек
Извърнало – обърнало се
Изгнúло – изсъхнало дърво
Изгърмя – хванаха го (в лошия смисъл на думата)
Издáде – предаде някого
Издължáвам се – изплащам дълг
Издъхна – умря
Изжỳлен – изтъркан, изчистен
Иззáд – отзад
Изкатéря се – изкачвам се
Изкряска – извика
Изкъртя – сваляне камъни от скала
Излáпа – бързо изяде

Изличúли – изчистили, заличили
Излъгало – не казало истината
Искър – подхлъзната почва (хлъзгава)
Инáт – опак човек
Й
Йорс – метален уред, върху който се кове коса за косене
К
Качамáк – храна от царевично брашно, бъркано във вряща вода на
огъня (тур.)
Качáк врата – врата с гермета
Катък – солено кисело мляко
Кóзяк – дебела постеля за спане, изтъкана от козина
Кюмбé – ламаринена печка за отопление и печене (тур.)
Коваснúк – хляб, замесен с квас
Королéз – ядене, приготвено от прясно мляко и качамак
Калéври – плитки кожени обувки
Кравáй – кръгъл хляб с дупка в средата
Калпáк – мъжка шапка с вълната навън
Кỳрник – помещение за кокошки
Кошáра – място за запиране на овце и кози
Калдъръм – настилка от неодялани камъни
Кóраб – вид съд от издълбано дебело дърво за мачкане на грозде, лин
Крóкон – цвете невен
Класнúчко – цвете кърпикожух
Кадънка – цвете циния
Кокóше дупе – цвете топкарамфил
Калцỳни – мъжки чорапи без ходила
Кóмка – причастие
Казмá – права лопата
Кобúлица – дървено приспособление за носене на менците на рамо
Къдéля – влачена вълна, навита на руло за ръчно предене
Климúя – служи за поставяне отстрани на дъски за товарене, 4 броя на
една кола
Кайряк – хлъзгаво бедно място
Кесú корỳ – място от изсечена гора
Кирéчка – място с варовити камъни
Кирлúк – дървен прът с кука за люлеене
Кат – етаж
Къ ще тъй – как така
Копóй – ловджийско куче
Комáт – отчупено /нерязано с нож/ парче домашен хляб
Къстéн – нарочно
Кьóркютук пиян – много пиян
Кльóщав – слаб човек
Кодóш – майтап, присмех
Кéкав – неумятен
Кавгá – караница

Кестермé – прави нещо обратно, не както трябва
Кéсим – прави нещо не както трябва
Кръвя се – пълнея
Кръвéн – пълен, дебел човек
Кръвтинá – свинско месо, престояло в кацата със сланина
Кривáк – дебела пръчка за подкарване на добитък
Клисáр – помощник в църквата, който бие камбаната
Кльопáчка – ядене
Кахърен – тъжен, натъжен, нажален
Келепúр – нещо придобито евтино, без пари
Кáкча – извор, ограден с дървени дъги или плочи
Камбáнче – училищната камбанка
Кокошúнка – гъба челядинка
Кърнéне – кастрене клони на дърво
Калéсване – канене на сватба
Крúвичка – шепа
Кютỳк – дънер на отсечено дърво
Кюляф – прекарване, изиграване
Кандúсвам – съгласявам се, примирявам се (тур.)
Кавúчки – двоен препинателен знак
Кадърни – способни
Казáн – бакърен съд за варене на ракия
Каймá – мляно или кълцано месо за кебапчета и кюфтета
Каймáк – сметаната отгоре на сварено мляко
Какавúда – завита в пашкул гъсеница
Какафóния – бъркотия, неблагозвучие
Каламбур – игра на думи
Калесвам – каня на сватба
Калимáвка – попска капа
Калпазáнин – нищо неможещ човек
Камарá – куп, грамада
Кáмба – сорт чушка
Каменáр – човек, който кърти камъни
Камъш – вид тръстика
Канарá – скала
Кандúлка се – клати се, люшка се
Канóн – църковно правило
Кáпаро – предплата при спазаряване на нещо
Капéла – шапка с периферия ; малък хор или оркестър
Капитулúра – предаде се
Капишóн – детска или дамска шапка
Капúя – сорт чушка
Кáния – ножница за нож
Капрúзен – раздразнителен, претенциозен
Каптáж – хванат извор за водопроводна мрежа
Карантúя – вътрешни органи на заклано животно
Каращúсвам – смесвам
Картéл – съюз на няколко предприятия
Катедрáла – главна черква в голям град

Катинáр – приспособление за заключване
Краевéд – човек, занимаващ се с историята на родното си място
Катỳн – циганска палатка
Каỳш – затвор (тур.)
Качé – малка каца
Качỳлка – тъкан вълнен плат за предпазване от дъжд
Квáся – подквасвам прясно мляко
Квáчка – кокошка, която мъти или води пиленца
Келéш – лош, неразбран човек
Кéляв – покрит с кел
Кéпе – военна шапка без козирка
Кеф – удоволствие
Курабé – курабия
Кикимóра – стара, противна жена
Кикóтене – неприличен смях
Кúлна – накривя
Кúмам – давам знак с движение на главата
Кипú – вода, загрята над 100оС
Кирúя – заплащане за направен курс с превозно средство
Кирпúч – неизпечени тухли
Кúсне – стои дълго време, потопен във вода
Кúтеник – цветна постелка за легло, изтъкана от вълнена прежда
Клатỳшкам се – клатя се
Клеветя – доноснича
Клеймó – печат
Клин – приспособление за цепене на дърва
Клóпка – засада
Клюкáр – човек, който създава интриги
Ковáрен – криещ зли намерения
Кулáк – едър земевладелец до 9.09.1944 г.
Колéт – пратка по пощата
Комшúя – съсед
Контé – галантен мъж
Кóпан – ръчно прекопаване на нива
Коптóр – стара полусрутена къща
Корéм – стомах
Коригúрам – поправям
Кóрист – материална изгода
Кóрмя – изтърбушвам
Кóцкар – женкар
Крáйщник – парче, отчупено от края на хляб
Крос – надбягване на дълго разстояние
Къркам – пия
Кяр – печалба
Клáденец – плитък извор за питейна вода, заграден с плочи или камъни
Кáца – голям дървен съд с обръчи
Кóрдел – тесен хребетов склон между две дерета
Койрỳк – опашка
Кьошé – ъгъл

Корúя – малка гора
Кандúлница – черковен съд с тамян за кадене
Кандúло – малък съд със зехтин и фитил, който се пали пред икона
Клúсавица – глинеста почва
Крушáк – крушово насаждение
Куруджúя – полски пазач
Корỳба – хралупа в дърво
Кал – пръст, размекната с вода
Кехая – селски глашатай
Кюмюр – дървени въглища
Кундурджúя – обущар
Колúба – заслон от пръти и шума в лозе на полето и др.
Келемé – безотговорно момче, келеш
Кундỳри – цървули
Кривáл – завой, извивка на път
Кáлфа – помощник на занаятчия
Кючéк – ориенталски танц
Кúчур – купчина дърва ; снопче коса, къдрица
Калéмница – кутия за ученически пособия
Катрáн – гъста черна течност за мазане на колелетата на дървена кола
Кърпел – къс от дърво, удобно за хвърляне
Катранúк – съд за съхранение на катран
Кютéк – бой
Керкенéзка гора – соколова гора
Кирéч – смес от вар и пясък
Кỳрдова могила – вълча могила
Капаклáч – плочи за покрив
Калътепе – космат връх
Кая – скала (тур.)
Кандардúсвам – убеждавам
Кирлúк – пастирска въртележка от дърво
Калайдúсване – обработване на бакърени съдове
Конáк – място за нощуване
Копéн – голям островърх куп снопи
Кéпче – бакърен съд с дълга дръжка за пиене на вода
Кър – поле
Какаляшка – обелено от листата царевично стъбло
Калéм – молив
Карашúк – смес
Каращúсвам – смесвам
Колáй – леснина
Коджáмити – доста голям
Калабалък – навалица
Кавармá – вид ястие
Каúш – широк ремък за задвижване на машина ; кожен колан за
опасване около тялото
Л

Лапчỳни – терлици за вкъщи
Лỳчник – вид пита с плънка от картофи и лук
Лáкомица – скован от дъски улей за вода за поливане
Люшпỳна – обелка от плод
Лáпам – ям лакомо
Лизгáр – права лопата
Лятоска и зимъска – предстоящи лято и зима
Лáни – миналата година
Лаф – дума
Легéн – съд за пране и миене
Леконрáвен – слабохарактерен
Лентяй – мързелив човек
Леж – спане
Лъщя – блестя
Лъка – тревисто, влажно място край вода
Лещáк – лешникова гора
Липáк – липова гора
Ливáда – място с трева за косене на сено
Лесá – решетка от дървени летви
Лин – голям дървен съд за грозде
Лескá – вид мека скала
Лóква – застояла кална вода
Лодéн – зимна мъжка горна дреха
Лóпка – хлопка
Лютáк – лют, гневлив човек
М
Млин – баница
Ментáн – горна женска вълнена дреха, подплатена с кожи
Мъна – начуквам гръсти (коноп), за да се отделят кълчищата
Мънáлка – дървен уред за мънене
Мамỳл, мамулáк – царевица, царевичак
Мéнче – бакърен съд за вода около 5 л и по-малко Маджỳн – петмез от
захарна тръстика чрез пресоване и варене
Мастакỳлки – курабии с маджун
Мънка, мънче – биволица, малаче
Мéдник, мéнци – бакърени съдове за вода 10 кг
Марéм – рак
Мушморóк – човек, който се вре навсякъде
Мищурúя – клиент за търговия
Мегдáн – площад
Млáка – воднисто място
Млáтя – бия
Мумчéатъ – момчетата
Мумúчеатъ – момичетата
Мокаéт – желание
Магарúя – неприлична постъпка, пакост
Мáнджа – гозба, яхния
Мантó – дамско палто

Масрáф – разход, разноски
Махлéнски – съседски
Мáцам – цапам
Междá – бразда, граница
Мекерé – подлец, подлизурко (тур.)
Мелé – бой
Мизéрия – беднотия
Мúлва – гали с нежност
Мирясвам – укротявам се
Млъкнаха – спряха да говорят
Множáха се – умножаваха се
Мнозúна – много хора
Момчетúи – момчета
Монолóг – говори само едно лице
Мрáзи – не обича
Мрак – тъмнина
Мръвка – парче сурово меса
Мръднал – откачил
Мръква – свечерява се
Мръснúк – човек, който прави мръсно, безсрамен
Мỳден – бавен
Мъжáга – як мъж
Мълвú – говори, приказва
Мънúк – малко куче
Мърдане – шаване
Мътенúца – айран
Мъчéние – страдание
Мъчнотúи – трудности
Мочỳр – блатисто място, тресавище
Мазáн – помещение за багаж в старите къщи
Мекúш – вид явор
Мараня – жега, пек
Мотúче – малка мотика – ръчно сечиво за копане
Маджáрка – мотика с малък обсег за копане на твърди почви
Манéрка – походен метален съд за вода
Мỳхльо – възглупав, безличен човек
Майтáп – подигравка, весела шега
Марáши – запуснати лозя
Мерáк – желание
Мúна ли ти – оздравя ли
Мандáло – заключалка на врата
Мастúло – течност за писане с писалка
Мастúлница – съд за мастило
Мỳшкам – забивам, пробождам с остър предмет или нож
Манджáрене – ядене
Мещурúя – кандидат за нещо
Мъмря – карам се
Мамулáчка – изсушено царевично стъбло
Мравỳчка – мравка

Мустáки – мустаци
Мешé – дъб
Мрънкам – говорене под носа
Мъмриш ме – караш ми се
Н
Нощвú – дървено корито, в което се меси хляб
Навỳща – парчета вълнен плат, който се навива на краката под
колената
Навóдка – вид домашно тъкан плат за кувертюри
Нишáн – знак, белег, указател
Назлé – човек, на който нещо не му е добре, болен човек
Натряскал се – напил се
Нáйда – намеря
Набáрам – напипам
Нáйсен – наесен
Набозáя – насуча
Навáлица – тълпа, блъсканица
Навéки – завинаги
Навъсени – намръщени
Нáвес – сушина, сайвант
Нáвик – привичка
Навлéчен – наоблечен
Наврéд – навсякъде
Нагúздя – издокарвам се
Нагрáбя – грабя много
Нагрéя се – стопля се
Нáгъл – нахален, безочлив
Нагълчá – наговоря
Надвáрвам – надпреварвам
Нáдвечер - привечер
Надвúва – взема надмощие
Надвúсва – виси над нещо
Наддáвам – качвам килограми
Надвзéло – взело повече
Надзóр – наглеждане
Надúплени – сгънати внимателно
Наднúквам – поглеждам
Надрáсна – надмина по ръст
Надсмéя – присмея
Надтúчам – надбягам
Наéмници – които защитават чужди интереси користно
Нажалéн – натъжен
Назобя – нахраня добитък
Назовé – казва името на някого
Назỳбря – наизустя
Наúвен – простодушен, лековерен
Накърмя – давам на детето да се насучи
Налáгам – бия

Нáплат – част от дървенота колело на кола
Нáпръстник – метална шапчица за пръст при шиене
Надзърнах – надникнах отгоре
Навúляк – една вила сено
О
Одая – стая за дрехи (тур.)
Ошáф – компот от сушени плодове
Опúнци – цървули от кожа
Ок – приспособление за теглене на каруца от два коня
Óхтика – туберкулоза
Огрúбка – метален уред за огребване на тестото от нощвите
Отсът – отсам, откъм него
Огнúво, чакмáк – метален предмет за палене на лула чрез удряне о
кремък и прахан
Онỳй – онова
Ортáк – съдружник
Одéве – преди малко
Отдúре – отзад
Окумỳш – образован, можещ човек
Осталък – приспособление
Откóле – отдавна
Обезумял – изгубил ис разсъдъка
Обéли – махна кората на нещо
Обúда – оскърбление
Óбир – кражба
Облекчá – разтоварвам
Обóря – надвивам
Обрáн – окраден
Обрáт – изменение в противоположна посока
Оглóждя – изям месото от кокал
Оглушáх – не чувам
Оглỳшка – прави се, че не чува
Одỳмвам – злословя за някого
Óдър – дървено легло, креват
Озлобéн – изпитващ злоба, настървен
Озъртам се – оглеждам се
Окóви – вериги
Окопúтя – опомня, съвзема
Опашкáр – на опашката на събитията
Опелó – черковен обред при погребение
Оплéскам – обърквам работата, загазвам
Оприличá – прилича на другиго
Освирепял – разярен
Оскỳбя – изтръгвам от корен
Остарял – възрастен човек
Остроỳмен – с пъргав ум, духовит
Óрница – неорана, необработвана нива
Óпак човек – опърничав, своенравен

Ормáнчови кáчки – извори, направени на качки край гора (тур.)
Óнзи – оня
Онéз – ония
Орталък – тълпа, множество хора
Обỳща – обувки
Ормáн дирé – дол в гора
Óдма – веднага
П
Паралúя - ниска кръгла маса за хранене (гр.)
Пиростúя – железен триножник, поставен върху огъня, а на него –
съдовете за готвене
Просенúк – царевичен хляб
Преснáк – прясно мляко
Птúчки – сърми от зелеви листа и сухи чушки
Пешкúр – кърпа за лице и ръце (тур.)
Потỳри – мъжки широки дънести гащи (тур.)
Прясол – сурова туршия в каче
Претрúя – втасало кълцано зеле
Паздéрка – стебло от коноп, използвано за осветление
Пéнджер – прозорец (тур.)
Пъдáр, кỳруджия – полски пазач
Прúсад – облагородена круша
Пищялка – свирка
Прáскавица – праскова
Пезỳл – ниша в стената за поставяне на неголям предмет
Пéлка – ръчно трионче за рязане
Пóвратки – в понеделник, след сватбата булката посещава родителите
си
Повóй – лента, с която се завързват пелените на бебето
Пищимáл – народна носия /фризе/
Пош – бяла забрадка за през лятото
Повясмо – коноп, пригоден за предене
Прясок – дървен уред, предназначен за пресукване /усукване/ на
прежда
Пáрежник – метална част на ралото, която бразди земята
Паламáрка – дървен уред, който се поставя на пръстите на лявата ръка
за предпазване от порязване при ръчна жътва със сърп
Прóцеп – на него се поставя хомотът за впрягане на животните за
теглене на волска кола
Пурúя – метална част на дървената ос на колата, която предпазва от
износване оста
Порязаница – филия от хляб
Пó-нáпкун – след малко, по-после
Прахáн – част от изгнила дървена гъба за палене на лула
Повúкай Стефана – повикай Стефан
Пỳкалка – пуканка
Пирóн – гвоздей
Пущинáк – изоставено, нестопанисвано място

Пишмáн – съжалява за нещо уговорено
Пóстриг – вълна, настригана от корема, опашката и краката на овцата
Пластéне – събиране сеното на купчини /пластове/
Пън – част от отрязано дърво
Пембяно – крещящо розово
Праз – овен, коч ; вид лук
Птúчъътъ – птичетата
Парамóн – прякор
Пó-дочáска – по-късно
Прикътано място – закрито място
Парабéл – вид пистолет
Парцéл – земна площ с определени размери
Пасажéр – пътник
Пáсбище – място, където пасе добитък
Пастúр – човек, който пасе добитък
Пасỳвам – въздържам се
Патладжáн – син домат
Патрондáш – колан за патрони
Пачáвра – парцал за бърсане
Пеленáче – новородено дете
Пелтéк – заекващ човек
Перóн – гарова площадка
Пестя – икономисвам
Петáк – някогашна медна монета
Печáл – скръб
Пешкóм – пеша
Пикóч – урина
Пинтúя – свидлив човек
Плáмна – почва да гори
Плашлúв – страхлив
Плéщя – говоря глупости
Пльóсна – падна с шум
Плюскам – храня се лакомо
Пóчвам – започвам
Пóдбив – подигравка
Подялба – поделяне на общ имот на части
Поéл – тръгнал
Перóша – стар сорт ябълка
Пóлог – място, където кокошките снасят яйца
Прякор – парамон, псевдоним
Папратлък – място, обрасло с папрат
Паламúда – вид плевел
Плỳжек – гол охлюв
Печенáк – полуузряла царевица, готова за печене
Пожарлък – опожарена местност, за да може да се обработва
Пáлешник – остро желязо на дървеното рало, което рови земята
Пологáр – човек, който събира яйцата от полозите
Пóрта – широка врата на двор към улицата
Перúло – място в реката за изпиране на дрехи

Пóнек – южно място на склон, откъдето склонът се спуска стръмно
надолу
Пóрез – заядлив човек ; стърчащо стебло от ожъната нива или остро
парче от дърво
Паралúя – човек с много пари ; ниска обла маса за хранене в миналото
Пинтúя – скъперник
Пáлав – буен, игрив
Присóйка – място, изложена на слънце, на припек
Перомóлив – пособие за писане с графит
Пряслáп – седловина
Порязаница – филия хляб
Пресяка – седловина, предел
Поразúя – пакост, беля
Прегóр – място, където посевите лесно изсъхват
Поразявам – повреждам
Пръскáло – малко водопадче
Прегравáти се – преобърна се, преметна се
Петмéз – сварен сироп от захарна тръстика, маджун
Прóкър – път между нивите за преминаване на животните за паша
Прéчник – пряк път, пътека
Пръчка – отрязано клонче от дърво за подкарване на животните
Прикáзвам – говоря
Половúнки – ниски кожени обувки с или без връзки
Прóтък – едро сито за брашно
Павỳрче – малък, плосък съд за ракия
Пъдáр – полски пазач
Погáча – пита
Пишмáн – който съжалява за нещо извършено
Пéтало – подкова
Пекимечаúр – заградена ливада (тур.)
Прясол – сурова туршия
Претрúя – втасало (кисело) ситно нарязано зеле
Плямпа – много говори
Патáк – лигавник
Петяк – дребна дреха или плат
Пишкúн – сръчен, изпечен
Парладúсвам – съсипвам, счупвам
Попържам – псувам
Повяска – жартиерна плетка; лента, с която се завързва къделята към
хурката
Пошче – носна кърпа
Р
Рáло – дървен уред с метален парежник за оране на земята
Ръжéн – дълъг метален прът, изкривен в края, за събиране на жарта
Раб – слуга
Раб божий – слуга божий
Расóя – дървен чатал за подпиране
Римизян – тъмночервен

Разбесня се – разлудува се
Разбúшкам – разхвърлям
Рéкох – казах
Рът – планинско бърдо, хълм
Рéмък – тясна ивица кожа за препасване
Раздóл – сливане на два потока
Рътлáк – хребетовидна височина
Рóбичка – ръчна метална количка с едно колело
Резúл – срам
Разметéшвам - размествам
С
Салтамáрка – къса до кръста дреха, подплатена с кожи
Саджáк, връшник – ламаринен капак, под който се пече хляб
Сайвáнт, тарпазáн – балкон, ограден с дъски (тур.)
Сóба – голямата стая, всекидневната
Сахáн – плитка медна паница (тур.)
Сиренявка – пита с плънка от яйца и сирене
Спрỳдник – хляб, омесен от смесено бяло и царевично брашно
Сукмáн – женска вълнена дреха, обшита с гайтани
Сърбогъзка – плод на шипка
Стамбóлче – цвете гергина
Сая – навес
Скóруша – дива круша с дребни плодове, ядат се угнили
Седянка – сбирка вечер на младите, където момите работят, а момците
се задяват с любимите си, пеят песни и се веселят
Сърп – метален режещ уред за ръчна жътва на пшеница
Стъркú – приспособления за впрягане на един кон или едно магаре
Стърчúшка – съединява предната със задната част на колата
Сурỳт – гол хребет
Сплетня – интрига
Скубрянка – проклета жена
Сащúсан – уплашен
Сакън – не бива
Сáмец – единак
Съчки – изсъхнали клони
Скьóпвам се – спъвам се
Сайдúсам – уважа
Сабáлям – сутрин, сабахлем (тур.)
Слухтя – ослушвам се, подслушвам
Сеúр – зяпане, бездейно наблюдение
Сúпей – стръмен склон с ронлива пръст
Слог – граница между ниви
Стрỳжна – дърводелска работилница за рязане на трупи
Сеченáк – местност с изсечена гора
Саз – силно мочурлива местност, обрасла с тръстика
Сувáт – лятно пасище на планина (тур.)
Сиврú кая – остра скала (тур.)
Слáма – стъбла от пшеница след овършаване

Слáмка – каменарски железен лост
Самỳн – кръгъл отделен хляб
Салкъм – акация
Сóйка – сгъваемо ножче
Стóмна – глинен съд за вода
Сакън – пази се, внимавай (тур.)
Стърнúще – нива след жътва
Самáр – седло на гърба на магаре при яздене
Свин – кочина за свине
Сурỳт – пасище на склон
Съчáн дол – миши дол
Склюкам – подгъват ми се краката и падам на земята
Сандък – скрин за дрехи
Сатър – широк нож за сечене на месо
Сколáсвам – успявам, намирам време за нещо
Сиренявка – сиреначка, пита с пълнеж от сирене и яйца
Т
Триéница - ядене, приготвена от прясно мляко и трохи от твърдо тесто
Тръст – захарна тръстика
Трапéзник – дълго платно, върху което се нарежда храна
Тремпéта – пайети, обшити отдолу на полите и долните дълги ризи от
народна носия
Тлъкá – оказване помощ на дадено семейство от близки и познати за
извършване на определена работа, като белене на царевица и др.;
седянка
Теглúч – метален предмет, свързващ хомота с процепа
Тúкам – бутам кола
Трéн – влак
Търбỳх – стомах
Трескá – отцепка от дърво при цепене
Тояга – дървена пръчка
Туй – това
Търколяст – кръгъл
Тéкъл – дървесна смола
Тáтю – татко
Тантỳрест – дебел, набит
Темéл – основа на сграда
Тършỳвам – претърсвам
Тогúва – тогава
Тамáн – добре
Топрáк – орна земя, почва
Тупрáк – изсечена гориста местност
Трапéза – софра
Тарапанá – навалица от хора
Трапчúна – малък трап
Трап – изкопана в земята яма, ров
Тỳрла – местност с много гъсти тръни
Тумбáк – корем, търбух

Топарлáк – храсти и дървета, събрани на куп
Таушáн гюмé – заешки припек (тур.)
Търсáк – местност, която се подхлъзва
Топúлка – заградено място в дере за накисване на коноп
Торúще – място за събиране на оборския тор от животните
Тепáвица – валявица, с водна сила се тепат вълнени тъкани
Талáр – плитка дървена чиния
Тéпя – бия
Тỳфа – китка стъбла на едно коренище
Тефтéр – бележник
Тéша трева – тесане на трева
Тръст – захарна тръстика за маджун
Терлúк – къс вълнен чорап
Тепсúя – тава
Тръс – конски ход
Търкáлям – премятам нещо по земята
Тез – тези
Тоз – този
Тéрла – нива (тур.)
Тепé – могила, хълм (тур.)
Трúеница – прясно мляко с оваляни в брашно тестени трохи
Табият – навик, вкус (тур.)
Тарпазáн – балкон, сайвант
Топóр – брадва
У
Урỳгльовица – чаталеста пръчка, на която се
завързва с тел топка слама, която се пали и върти около огъня на
Заговезни
Угар – изорана почва
Уфайдóсвам се – възползвам се
Уйдурдúсвам – стъкмявам, нагласявам
Убави – хубави
Увúрам – много ми е горещо ; яденето са сварява
Угáдя – предусетя
Ужúлване – ухапване от насекомо
Улав – смахнат, гламав човек
Улика – следа
Умен – знаещ, разумен човек
Умúлквам се – подмазвам се
Умúя – измия
Унес – полусън
Унция – мярка за тегло на лекарства, злато и др.
Употребéн – изразходван
Улей – широка тръба, по която се спуска вода
Усóйно – северно място
Уламá – приспособление за прихващане на дъждовна вода
Урỳм конáк – гръцки лагер за почивка
Узỳн бозълък – ливада, садина

Урва – стръмнина
Узỳн чаúр – дълга ливада
Ужким – недействително
Уйдúсвам – съгласявам се с някого (тур.)
Ф
Фъркулица – вилица (рум.)
Френгúя – вид сабя
Фрáшкан – имотен, имущен
Фъскън – бягане
Фидáнка – едногодишно овощно дръвче
Фúба – щипка за прихващане на женска коса
Филúя – широк резен хляб
Фишéк – гилза за патрон
Флегматúк – бавен човек
Фунúя – уред за наливане на течности в съдове с тесен отвор
Фурúя – зла и свадлива жена
Фъкам – подхвърлям
Х
Хáлище, губéр – дебела китена тепана тъкан за завиване
Хрóмел – каменно ръчно колело за мелене на болгур
Хамбáр – голям дървен сандък за събиране на големи количества жито
Хармáн – място за ръчно вършеене на пшеница
Хỳрка – дървен уред, на който се поставя къделята за предене
Хомóт – поставя се отпред на процепа за впрягане на животните
Харúзвам – давам безплатно, подарявам
Хабéр – известие, новина
Хатър – желание, удоволствие
Хаúр – добро, сполука
Хайлáзин – мързелив, ленив човек
Хáлос – на вятъра, напразно
Хамỳт – приспособление за конски впряг
Хáпльо – глупав човек, простак
Хáрча – изразходвам, употребявам
Хвръкне – излети
Хектáр – мярка за земя
Хúлейки се – смеейки се
Хоросáн – смес от вар и пясък за мазилка
Хóремаг – селска кръчма
Хан – странноприемница
Хисáр – градище (останки от укрепено селище)
Хълм – възвишение
Хайманá – безделник, нехранимайко
Хърбел – слаб, кльощав
Ц
Цедúлка – шарен тъкан вълнен плат, опасан с
дебела прашка /шнур/, носи се на гърба /за храна, дрехи, малки деца/

Цáнил – пазарил, главил
Църкам – доя овца, коза, крава
Цéлина – неразорана земя ; вид зеленчук
Цепенúца – сцепено дърво
Ч
Чапрáзи – пиринчени закопчалки на коланите
Чомбéр – чембер, забрадка върху бариша (тур.)
Чỳтура – цилиндричен дървен издълбан съд за грухане на пшеница
Черясло – метално чукало за грухане на пшеница в чутура
Чеúз – невестини дарове
Черчевé – дървена рамка за прозорец
Чỳкурка – кочан от оронена царевица
Чукỳндур – захарно цвекло ; глупав човек
Червенáк – местен сорт круша с червен цвят, яде се угнила
Чул – тъкано покривало за добтък
Чурỳк дъска – изгнила дъска
Чиляк – човек
Чучỳр – издълбано дърво, поставено на кладенец за пиене на вода
Чатáл – разклонена част от дърво
Ченгé – полицай
Чукáр – каменлива местност
Чаúр – пасище, ливада (тур.)
Чарк – зъбчато колело на механизъм, част от нещо
Чаршúя – търговска улица, пазар
Чỳчело – човешка фигура от стари дрехи за плашене на птици
Чушмá – чешма
Чéша – чаша за вода
Чỳка – каменист връх
Чекúя – сгъваемо джобно ножче
Чеп – дървена запушалка за каца, чвор
Чифлúк – голям недвижим земеделски имот
Чепúци – кожени цели обувки
Чалък човéк – завеян, отнесен човек
Чúреп – глинен (керамичен) съд
Чур – сварено бяло брашно с вода и изстудено, в което се потапя
вълнена прежда за основа при тъкане
Чесáло – гребен за крави, коне и др. домашни животни
Чакърест – тъмен човек със светли очи

Ш
Шарлагáн – нерафинирано слънчогледово масло
Шỳба – мъжка зимна горна дреха, подплатена с кожи
Шáнтав – неуравновесен човек
Шоплúв – червив
Шúндя – бия
Шопáр – голямо мъжко прасе

Шкáфчаатъ – шкафчетата
Шъ дóда – ще дойда
Шáйка – човек, на когото не може да се вярва
Шамарóсвам – ударя шамар
Шпéрц – апашки ключ
Шúйдим – ще отидем
Шубрáк – храсталак
Шосé – широк настлан с павета или асфалт път
Шекéр – захар
Шийгỳн – шия, врат на животно
Шушóн – вълнен къс чорап
Шурỳп – болт (тур.)
Шарпáтица – нагъната местност
Шербéт – оцветена и подсладена вода
Щ
Щó щеш тук – какво правиш тук
Щỳрав – буен
Ю
Югичи – пълно дете
Юрдéчка – патица
Юртлỳк – чифлик, имение (тур.)
Юбилéй – кръгла годишнина
Южняк – вятър, духащ от юг
Юнúца – млада, още нетелила се крава
Ючкỳр – връзка
Юруш – безразборна надпревара
Я
Ямурлỳк – връхна мъжка дреха без ръкави за намятане
Ярък – светъл
Ятагáн – къса извита сабя
Яхвам – качвам се
Яр – пропаст, стръмен бряг
Яма – трап, ров
Ясен – вид дърво
Ябанджúя - чужденец

Врабево е оцеляло,
защото се е смяло

Врабевският диалект…
Куи бяа теа?
– Кои бяха тези?
- Теа ут де додоа?
– Тези откъде дойдоха?
- Кво шъ праиш сабалям?
– Какво ще правиш утре сутрин?
- Опасни ора съ навъдиа.
– Опасни хора се навъдиха.
- На ефтинобил и трен возилъ ли си съ, мъ?
– На автомобил и влак возила ли си се?
- На фсичко съм съ возилъ – и на ефтинобил, и на тренъ, ала на
тилиграмъ ни съм съ качвълъ, а казувът, чи тя одилъ найбърже.
– На всичко съм се возила – и на автомобил, и на влак, но на
телеграма не съм се качвала, а казват, че тя пристига найбързо.
- А да одим на кръчмъ пу икиндия.
– Хайде да отидем на ресторант надвечер.
- Кво прайш, куги нямъ кво дъ прайш?
– Какво правиш, когато няма какво да работиш?
- Сидъ.
– Почивам си.
- Кво ядухти таа заран?
– Какво закусихте тази сутрин?
- Мамъ бе праилъ търънъ.
– Майка ми беше правила таръна.
- Таман, а мамъ бе месьълъ малку просьъник.
– Добре. А мама бе месила малко просеник (царевичен хляб).
– Гърми за дъж, ай да вадим гръстити от тупилкити, шъ
придой дулът и шъ ги зънисе.
– Гърми за дъжд, хайде да вадим конопа от топилките, че ще
придойде долът и ще го отнесе.
– Шъ дойдиш ли у нашити?
– Ще дойдеш ли при нашите?
– Станъх пишман, дету одих у теа.
– Съжалявам, задето ходих при тия.
-

Така би протекъл разговорът между двама младежи от с.
Врабево в началото на ХХ век.:
- Генко, ай да одим на веселу таа вечър!
- Шийдим първу нъ вичиринкъ и тогива – нъ веселу, щоту шъ
видим момчеатъ и момичеатъ от горнътъ маала. След туй дъ одим нъ
сидянкъ при мумити – казал Генко.
- Не, по-убаву дъ одим нъ тлъкъ, дъ пумогним нъ беленкътъ нъ
тръстта зъ мъджун, тъй шъ свършим ква дъ е работъ – предложил Киро.

- Кире, кво шъ праиш пу икиндия, а дъ одим ду Ристу комшийът,
той шъ впрегни коньът и дъ прискочим ду сичинакъ в Тайнишкуту, дъ
му пумогним дъ натувари ципеницити зъ зимътъ, щоту таа зимъ шъй
най-мразовитътъ – помолил Генко.
- Генко, утри шъ одя дъ пасъ мънкити пу бъиръ, ти шъ дойш ли?
Гулямъ игръ шъ падни. Шъ съ люшкъми нъ кириликъ, шъ играйм нъ
чилик, пупъ, бикъницъ и свинкъ – засмял се Киро.
- Ти кво шъ праиш ду края нъ нидельътъ? – попитал отново Генко.
- Аз шъ одьъ нъ бъхчътъ дъ ръзсъдьъ пиперъ, а ти ква шъ я
вършиш, сигурну в кръчмету нъ бай Миу лихварьъ шъ упрайти
пулитикътъ в селуту – бил отговорът на Киро.
- Аз пък шъ одьъ в бъхчийътъ дъ укопаьъ дръфчеътъ – казал Генко.
- Я глей унъз цигънкъ кък е узъбчилъ цигарътъ. Ни моа дъ глеам
кък жинъ пуши тутун. Асъл цигънска му рабутъ! – възмутил се Киро.
- Дъ одим събальъм дъ ударим пу идно в кръчмету нъ бай Миу.
- Рано е да почвъми ут зарънтъ. Да съ прибирем ут пулету и тугиз
дъ пучерпъ зъ къзармътъ, шъ одя вуйник – предложил Киро.
- А, кво стаа с аскерлъкът, куга шъ одиш? Сигурну найсен, кугат
сичкити взимът.
- Ду тугиз шъ живнъ малку, шъ си поодьъ, щоту три гудини е многу
времи – казал Киро. - Кво шъ прая ду края нъ службътъ там, не моа да
ръзбиръ, но шъ съ изкаръ някък си къту другити. Трудно шъ мий, шъ
мий мъчну зъ селуту, зъ животнити, зъ мумити, а зъ Ристина – дъ я
наглеждъш, дъ ни я зъдирьът други, щоту многу я убичъм. Ти шъ
пишиш, нали?
- Шъ ти пишъ, нали сми заедну ут малки дичурлигъ. Наедну
порасньйми и одихми пу муми, дажи и в другуту селу. Помниш ли
виднъж къту съ сбихми заръд идно мумичи. Гулям сиир станъ слъд туй.
Тугиз бяйми си пийнъли и можаа да ни утепът, но съ ръзминъ леку –
отвърнал му Генко.
- А дъ тръгъми, щоту съ ръсъмнъ и шъ зъкъснем зъ къръ, а там кво
ни чакъ в таа сушъ, зор копън шъ бъди. Дано удари дъж, дъ ръзмекни
зимьътъ – загрижил се Киро.
- Кире – подвикнал му Генко – ади, къту съ върним ут къръ, да
пийм пу идно при бай Миу, аз шъ пучерпьъ. Дъ одим по-рану, пу
икиндия и по-рану дъ съ прибирем у домъ.
- Добре – съгласил се Киро. – Дъ одим дъ му пълним тифтеръ с
версии, и без туй ни съ малку и дусигашнити, ама и той къчели ги
нъдписвъ. Не моа му съ издължи нъ тоа лихвар.
Върнали се привечер от полето и Киро рекъл на Генко:
- Генко, ади дъ одим, ази съм готов. Връзвам мънкити, шъ ги
нараньъ и тъ чакъм в кръчмътъ.
- Ти върви, ази ей сегичкъ идъ – отвърнал Генко и не се бавил
много. Захвърлил торбата и право в кръчмата. Там вече го чакали понетърпеливите.
- Генко, сядъй тукъ ду мени, дъ си дувършим прикъзкити ут
зърънтъ – предложил услугите си Киро.
- Бай Мио, дай две ръкии дъ пучерпьъ.
Изпили на екс ракиите и Генко веднага се провикнал:

- Ут мен две боци вину.
- Идът виднагъ – бил отговорът на кръчмаря.
Изпили и тях и решили двамата да отидат на седянката, където
ходи Христина, приятелката на Киро.
- От де идити двамина, нъвярну нъ бай Миа ут кръчмету –
попитала ги Христина, като ги видяла леко подпийнали.
- Кво тъ интирисувъ ут де идим, мъ? Пихми пу идно и съм тук ду
теби. Не си ли дуволнъ – оправдал се Киро.
- Ти за кво придеш таа вълнъ? – поинтересувал се Киро.
- Треба ми за чеиз, чи къту мъ пуискът зъ булкъ, дъ си имъм сичку
– отговорила Христина.
- Ристино, а дъ си одим, дъ тъ зъвидъ у вас и дъ си пубъбрим пу
улицътъ – предложил Киро на Христина. Станали двамата и тръгнали.
- Ристино, найсен утивъм вуйник, шъ мъ чакъш ли три годин? –
захванал Киро още от излизането от седянката.
- Шъ тъ чакъм, що а тъ ни чакъм, нямъм си други, а ти служи
бързу и рану дъ си додиш – отговорила му Христина.
Така и не усетили кога пристигнали до дома на Христина.
Пожелали си лека нощ и се разделили.
Така би изглеждал разговорът между двама младежи от
Врабево в края на ХХ век:
- Генко, хайде да отидем тази вечер на дискотека.
- Ще отидем първо на театър и след това на дискотека, защото там
ще се видим с момчетата и момичетата от горния квартал. След това да
се поразходим с дамите – казал Генко.
- Не, по-добре да отидем да помогнем при беленето на тръстика за
маджун, така ще свършим малко полезна работа – предложил Киро.
- Киро, какво ще правиш надвечер, хайде да прескочим до съседа
Христо, той ще впрегне коня и ще отидем до сеченака в Тайнешкото, да
му помогнем да натовари дърва за огрев, защото тази зима ще бъде
много мразовита – помолил Генко.
- Генко, утре ще ходя да паса биволите по баира, ти ще дойдеш ли?
Голяма игра ще падне. Ще се люлеем на кирилика, ще играем на чилик,
пупа, биканица и свинка.
- Ти какво ще правиш до края на седмицата? – запитал отново
Генко.
- Аз ще ходя с нашите на зеленчуковата градина да разсаждаме
пипер, а ти каква ще я вършиш, навярно в ресторанта на бай Михо
лихваря ще бистрите политиката в селото – отговорил Киро.
- Аз пък ще ходя в овощната градина да окопавама дръвчетата.
- Я, гледай оная циганка как е захапала цигарата. Не мога да
гледам как жена пуши цигари. Циганска му работа! – възмутил се Киро.
- Хайде да отидем сутринта да изпием по една бира в ресторанта
на бай Михо – предложил Генко.
- Рано е да започваме от сутринта. Да се приберем от полето и
тогава ще почерпя за казармата, ще отивам войник.

- Кога ще постъпваш в казармата? Сигурно наесен, когато отиват
всички? – поинтересувал се Генко.
- Дотогава ще поживея малко, ще си походя, защото три години е
много служба – казал Киро. – Какво ще правя до края на службата не
знам, но ще се изкара някак си – както другите, така и аз. Трудно ще ми
бъде. Ще ми е мъчно за селото, за животните, за момичетата, а за
Христина – да я следиш, други да не я задирят, защото много я обичам.
Ти ще ми пишеш, нали?
- Ще ти пиша, нали сме приятели от малки. Заедно пораснахме и
ходихме по любов, даже и в съседното село. Спомняш ли си веднъж като
се сбихме за едно момиче. Голям смях падна след това. Бяхме пийнали и
можеха да ни пребият, но се размина леко – отвърна му Генко.
- Аз ще тръгвам, защото се разсъмна и ще закъснея за полето. А
там какво ни чака в тази суша, трудна копан ще бъде! Дано завали
дъжд, да размекне земята – забързал се Киро.
- Кире – подвикнал му Генко – хайде, като се върнем от полето, да
пийнем по едно при бай Михо, аз ще черпя. Да отидем по-рано привечер
и по-рано да се приберем вкъщи.
- Добре – съгласил се Киро – Да отидем от рано да му пълним
бележника с вересии, и без това не са малко и сегашните, мисля, че той
ги надписва. Не мога му се изплати на тоя лихвар.
Върнали се привечер от полето и Киро веднага подвикнал на
Генко:
- Генко, хайде да отиваме, аз съм готов. Завързвам биволиците, ще
ги нахраня и те чакам в ресторанта.
- Ти отивай, аз след малко идвам – отвърнал Генко и не се бавил
много. Захвърлил торбата и право в ресторанта. Там вече го чакали понетърпеливите.
- Генко, сядай тука до мене да си довършм разговора от сутринта –
предложил услугите си Киро.
- Бай Михо, дай две ракии да почерпя!
Изпили на екс ракията и Генко веднага се провикнал:
- От мен две бутилки вино.
- Идват веднага – бил отговорът на управителя на заведението.
Изпили и тях и решили двамата да отидат на седянката, където ходи
Христина, приятелката на Киро.
- Откъде идвате двамата, навярно от ресторанта на бай Михо? –
попитала ги Христина, като ги гледа малко почерпени.
- Какво те интересува откъде идваме. Пихме по едно и съм тук при
теб. Не си ли доволна? – оправдал се Киро.
- Ти за какво предеш тази вълна? – попитал Киро.
- Трябва ми за чеиз, че като ме поискат за булка, да имам всичко –
отвърнала Христина.
- Христино, хайде да си ходим, да те заведа у вас и да си
поговорим по пътя – предложил Киро на Христина. Станали двамата и
тръгнали.
- Христино, наесен отивам войник, ще ме чакаш ли три години –
захванал я Киро още от излизането от седянката.

- Ще те чакам, защо да не те чакам, нямам си други, а ти служи
по-бързо и по-рано да се уволниш – отговорила му Христина.
Така и не усетили кога пристигнали до дома на Христина.
Пожелали си лека нощ и се разделили.
Така разговарят двама младежи от Врабево в началото на
ХХІ век:
- Ало, Кире, ще ходим ли тази вечер на дискотека в Априлци? –
обажда се по мобилния телефон Генко.
- Разбира се, че отиваме, само да заредя Опела с бензин и идвам да
те взема. Чакай ме пред вас – отговаря Киро и прибира телефона.
Не след дълго Киро пристига пред Генкови и му свирва. Не чака
много и Генко се появява на улицата и предлага:
- Кире, да отидем да вземем и гаджетата.
- За какво са ти гаджета, там ще свалим други. Е, добре, щом пък
настояваш да водим нашите, така да бъде, тъкмо на връщане колата ще
кара моята Мария, а ние с теб ше се почерпим добре.
Така и направили. Взимат Мария и приятелката на Генко Марияна
и потеглят за Априлци.
- Отиваме много рано. Да седнем някъде да вечеряме, до
започване на дискотеката има време. Ще влезем след 24 часа предложил Генко.
- Няма проблем – съгласяват се останалите и влизат в първия
ресторант.
- Може ли 4 мешани скари, 3 уискита и 4 коли.
Подкарват я на масата нашите така до 24 часа и подпийнали,
влизат в дискотеката. Не усещат кога е станало 4 часа сутринта и
решават да се прибират.
- На тая дискотека е пълна лудница, жените по-пияни от мъжете,
но готино си изкарахме. А сега вкъщи е голяма скука, не ми се работи,
само ми се живей – казва Киро.
- На кого се работи, сега е демокрация, който иска работи, който
не иска – прави каквото си ще. Какво ли е било едно време, като са
ходили войници три години – замисля се Генко. – Как ли са ги чакали
гаджетата им?
Мариана се смее леко подпийнала и вика:
- Че кой е луд да ги чака, доскоро службата била една година и не
са можели да чакат, камо ли сега. Ние без секс не можем, ако вие сте в
казармата, ще си хванем други. Ти, Генко, какво се ослушваш, оттук с
теб отиваме у вас, правиш ми едно кафе, чукаш ме и ме водиш вкъщи.
- Ти да не си луда? – казва Генко. – като се прибера, сядам пред
компа и започвам да си чатя с приятели.
- Аз не съм луда, а ти си луд, три дена не си ме пипнал с пръст –
отвръща ядосано Мариана и така се разделили.
Подобни са разговорите на днешните младежи в селото – алкохол,
дискотеки, секс и интернет. Добре, че засега все още не употербяват и
дрога.

Врабевски случки и вицове
... от близкото и далечно минало
Русенски почин
- Иване, къде си се разбързал така?
- Отивам да прилагам русенския почин от татово време.
- Какво представлява този почин?
- Да не остане слива неодрусана. Младите сливи ще ги друсаме, а
старите – ще ги брулим с прътите.
Скоро, Пено
Марин Бакалов беше магазинер в Потребителната кооперация, в
която се продаваше всичко. Минава булка Пена и пита:
- Батьо Марине, кога ще докараш столове?
- Скоро, Пено – отговаря Марин Бакалов.
По-късно Пена пак пита и получава същия отговор: „Скоро, Пено”.
Минало доста време и Пена не пита вече за столове. Бакалов я
среща и ú казва:
- Пено, докарах столове.
- Вече не ми трябват столове, батьо Марине, аз вече не сядам, а
направо лягам.

Навремето бай Данчо Христов държал частен магазин. Отишла
една булка да търгува при него, но не носела пари и му казала:
- Бай Данчо, ще си открадна една игла, пък ако щеш ме е..и.

Две жени от Врабево отиват в гората за гъби – булки. Вървят те, а
след тях горският се провиква:
- Аля ги две булки…
Крастав
Дядо Илия пътувал с влака за София. Всички места заети, няма
къде да седне. Хрумнало му нещо.

Изправил се до вратата на купето и започнал да се почесва по
главата, под мишниците, търка гърба си на ръба на вратата. Пътниците
го вземали за крастав, спогледали се и един по един се заизнизвали.
Купето се опразнило, дядо Илия легнал на седалката и се наспал
докато стигнал до София.
Бай Илия на пазар
Бай Илия Гърбовски трябвало да закара на пазар отгледаното от
него теле. Преди да тръгне, се разбрал с жена си да иска за него 10 000
лв.
Закарал бай Илия телето на пазара. При него спрял първият
мищурия и попитал:
- Колко искаш за телето, дядо?
- Ти колко даваш? – контрирал бай Илия.
- Давам 12 000 лв. – казал клиентът.
- Не, не! – отвърнал бай Илия. – С жената сме приказвали да го
продам за 10 000 лв.
- Добре! – усмихнал се купувачът. – Дай боже, всеки ден такива
търговци като тебе.

Бай Илия става
член – кооператор
На 3.Х.1950 г. във Врабево се обявява ден за приемане на нови
членове в учреденото преди три години ТКЗС. Засвирила селската
музика и на площада излязло цялото село. Хората започнали да спорят
кой да се запише по-напред. Получило се нещо като опашка без ред.
Един гласовит зевзек, Дамян Маринов Пеевски, който се
самоназначил, започнал да извиква високо името на новозаписващия се.
Бай Илия Гърбовски се уплашил, че няма да може да се вреди и да се
запише, и на свой ред се провикнал силно:
- Дамяне, не си прав, не пререждай! – и така тези негови думи и до
днес се повтарят.

С фунията
Бай Иван Малкия обичал да си попийва ракия, за което вкъщи
често си имал неприятности. Когато легнал на смъртно легло, жена му
Елена рекла:
- Иванчо, нека ти сгрея малко ракия.
Съгласил се бай Иван и когато станала ракията, казал:
- Еленке, вземи една фуния и ми я влей през задника, защото,
когато ми се пиеше, ти ме мъмреше.

Само карат…
Иван Малкия (Иван Стефанов Попов) е един от първите шофьори
врабевени в Троян. След редица катастрофи КАТ правят съвещание със
старите шофьори да споделят как толкова години са работили без да
допуснат произшествие.
Бай Иван казал:
- Някога, като ни обучаваха за шофьори, ни учеха и да спираме, а
сега ги учите само да карат.

Хванал се бай Иван на бас с приятели на солидна почерпка, кой
може със зъби да си захапе задника. Никой не можел. Тогава той си
свалил панталоните, извадил зъбните си протези, захапал се с тях и
спечелил баса.

Обажда се врабевският зет Х. Б. на тъста си:
- Елате да ме видите, защото ще умирам.
- Не се притеснявай – ние теб ще видим, но не държим ти да ни
виждаш.

Двама братя от близкото минало варили ракия на кооперативната
казанка и като протекъл първакът, по-малкият се прекарал и започнал
да пийва. По едно време му се подгънали краката и завикал:
– Брат, идвай, защото ракията ми надделя.
Честит имен ден...
На един врабевски зет се наложило спешно да му направят много
сложна операция. По това време тъстът и тъщата са на море. Когато им
се обаждат, те не могат да намерят време да дойдат да го видят – да не
си бъркат почивката.
На другата година на именния ден на зетя те пак са на море, но за
този ден си идват и казват:
Честит имен ден, зетко. Виждаш ли, дойдохме си от морето да
уважим теб и именния ти ден.

Благодаря – отговорил зетят. - Вие идвате не да уважите мен и
именния ми ден, а заради яденето и пиенето. Ако ме уважавахте
толкова, щяхте да дойдете да ме видите след операцията, но уви.

Ловешки почин
Пенко Касалийски бил партиен секретар на селото. От окръжния
град Ловеч препратили двама софийски журналисти да им разкаже за
Ловешкия почин.
Посрещнал ги той, хапнали, пийнали и го питат:
Бай Пенко, какво представлява Ловешкият почин?
Ами той е като пръднята – чува се, но не се вижда – отговорил им
той.
Разбира се, това му струвало работата.

Дядо Йонко – текезесар
Отишъл дядо Йонко да се записва в ТКЗС. След това се върнал
вкъщи ядосан, че си дал нивиците и всичко му било криво.
Среща го баба Деша и го пита:
- Йонко, целия ли го вкара? (Става дума за имота.)
- Целия, твойта мама, дето ме накара да го дам!
Място за бостан
В текезесето раздавали по 200 квадрата за зеленчукова градина.
Отишъл дядо Йонко на блока да получи своя дял. Отмерили му мястото и
се прибрал вкъщи.
На вратата го среща баба Деша и го пита:
- Йонко, къде взема място за бостан?
- На гъза ти, че има и тор, и вода за поливане! – отговорил ядосано
дядо Йонко.
Всяко раче с коматче
Дядо Йонко наловил една кофа с раци и казал на баба Деша:
- Дешо, направи с тези раци рибник!
Баба Деша не се сетила да свари раците и ги сложила живи между
двете тестени пити. След известно време отворила фурната и извикала:
- Йонко, ела да видиш, всяко раче с коматче!
(Раците от топлината започнали да бягат и понесли тестото.)

Баба Деша – пътник
Отишла баба Деша на надница в стопанството и нали си е много
приказлива, казала на жените:
- Жени, ходила съм в София, при нашите в Унгария, на ифтинобил,
на трен и на всичко съм се возила, еле на телеграма не съм се качвала. А
хората говорят, че тя най-бързо пристигала.
Разводила му се кравата
Разводила се кравата на баба Деша и дядо Йонко повикал
осеменителя вкъщи да я осемени. Свършил си той работата, а баба Деша
казала:
- Все съм виждала, но бик на колело и да си носи семето в чантата
не бях виждала.
На партийно събрание
Една вечер се повежда партийно събрание. Отива Стефа
Павковска на събрание, обаче без съпруга си и присъстващите я питат:
- Къде е бай Яким, защо го няма?
- Има работа тази вечер! – отговорила тя.
- Каква работа? – попитали любопитните отново.
- Прави чекии! – отвърнала тя.
И действително, бай Яким е добър майстор на всички видове
ножчета и чекии.

Малкия Иванчо – ученик
Учителят по български език накарал Малкия Иванчо от с. Врабево
да декламира стихотворението “Даваш ли даваш, Балканджи Йово”.
Започнал Иванчо, но към края закъсал. Помълчал малко и
продължил:
- Отсякоха му главата и пак го питат и разпитват.
- Достатъчно, Иванчо! – ядосал се учителят. – Сега, като си отидеш
вкъщи, ще кажеш на баща си да сложи петела на дръвника и да му
отсече главата, а ти след това ще го накараш да изкукурига два пъти.
Засмял се Иванчо и казал на учителя:
- Ти с кого ме бъркаш, заклан петел кукурига ли?
- А като отсекат главата на Балканджи Йово, какво повече да го
питат? Сядай, двойка!

- Ама, господин учителю, как така двойка? Нали отговорих, че
закланият петел не може да кукурига.

Види ми се, види, кантонер
Явява се Иван Белишки на вътрешен изпит за любител - шофьор.
Показват му знака “Пътят в ремонт” и изпитващият го пита:
- Какво представлява този знак?
- Види ми се, види, кантонер – отвърнал Иван.
Шивач на потури
Навремето, след Освобождението ни от турско робство, един от
шивачите на потури бил дядо Къню Драшков. Той карал клиента да
легне на земята, очертавал му мярата, режел два плата по нея и ги
съшивал. Бай Къню бил голям зевзек и веднъж решил да се пошегува с
една млада булка, като ú казал:
- Иванке, вземах мяра на твоя за потури, но не взех мяра за отвор
на потурите. Трябва да ми кажеш колко е голям, за да зная каква дупка
да му оставя.
- Гледай на метлата дръжката! Голям и страшен! Но аз не се плаша
– усмихнала се младата булка.
Толкова малко
Стефа Драшковска заедно със звеното отиват на надница. Вечерта
пита бригадира Дянко Николов:
- Дянко, колко пари сме изкарали днес?
- По 80 стотинки – отвърнал бригадирът.
- Защо толкова малко, довечера Яким ще направи една чекия и ще
изкара повече – рекла Стефа.
Как да си имаш попадия
- Попе, ще го туря на попадията!
- Може, Пенко, прати твойта да спи при мене една нощ и ще си
имаш попадия, цял живот да ú го туряш.
Народен поп
Врабевският поп обичал да си попийва. Понапил се веднъж на
една сватба, свалил расото и казал:

- Ти, дядо попе, стой на стола, а аз ще отида да поиграя на хорото.
Така и направил.

Зависи
Попитали попа:
- Дядо попе, колко вино
ходи за причастие?
- Зависи от мезето –
отговорил той.

Божа работа
Трима бабаити хванали
попа и попадията в полето,
завързали
попа,
съблекли
попадията и я оправили.
Вечерта попът ú казал:
- Попадийо, това, дето
ни хванаха и вързаха, дето те
съблякоха гола и те нагласиха, е божа работа. Ама това, дето си въртеше
гъза, е лично твоя работа.
Не са ли много, ма!
Бай Марин Джаралийски – яйчарят, ходел из селото да събира
яйца. Влязъл през деня при една булка за яйца. Налюбили се двамата и
накрая тя му поискала много пари. Той ги дал, но много му досвидяло.
Като излязъл оттам и тръгнал по улицата, вместо да викне: “Яйца-а”, той
извикал:
- Не са ли много, ма-а-а!

Кандисал като Данчо
Връща се веднъж Малкия Данчо от игра и вика още пътя:
- Майко, гладен съм, какво има да ям?

- Има сланина и хляб – спокойно отговорила майка му.
- Не искам сланина – разсърдил се Данчо и отишъл отново да
играе.
След малко се върнал батьо му Христо и изял всичката сланина.
Огладнял много от играта Данчо и решил да се върне и да изяде
сланината. Прибирайки се, се провикнал:
- Майко, кандисах, давай сланината.
- Ти кандиса, Данчо, но батьо ти Христо я изяде – рекла майка му.
И сега във Врабево има такава приказка: “Кандисал като Данчо на
сланината”.
Откъде взема семето
Кметът на с. Шипково си изорал нивата и го видели с крината да
сее.
-

Какво сееш? – попитал го минувач.
Сея комунисти! – отговорил кметът.
Откъде взе семето? – настоял отново минувачът.
От Врабево – отвърнал кметът и продължил да сее.
Инженер по експлоатацията

Прави се във Врабево мраморен площад. Кметът – Борис Миленски
(лесоинженер), изсича всички дървета по площада. Партийният секретар
Константин Карагьозов му казва:
- Кмете, ти какъв си лесоинженер, че изсече всичките дървета.
- Извинявайте, другарю Карагьозов, но аз съм лесоинженер по
експлоатацията.
Малък Михо болен
През 1905 г. във Врабево е назначен първият фелдшер, руският
евреин –емигрант Адам Лейновски.
Малък Михо, много пийнал както винаги, и малко болен, отишъл
при фелдшера, а той го срещнал любезно и казал:
- Бай Михо, много пиеш, ще умреш от пиене.
- Ами, ако не пия, ще умра ли? – попитал бай Михо.
- Разбира се, че ще умреш – отвърнал Лейновски.
- Тогава ще пия.
Малък Михо арестуван
Малък Михо освен, че много пиел, и много се биел. Една вечер го
хванали в провинение и го запрели в общината, в стаята при архивата.
Всички се страхували, никой не смеел да влезе при него, защото ще
изяде боя.
За да го освободят, той взел, че запалил архивата на общината. За
да я спасят, отворили вратата, а той избягал.

Ах, тази кукувичка...
Малък Михо, както винаги много пийнал, късно вечерта влязъл в
кръчмата на Бою Мареков и започнал отново да пие. След известно
време всички си отишли. Станало 1 – 2 часа през нощта, а Малък Михо
не иска да си тръгне. Тогава кръчмарят го помолил да си върви, защото
вече е късно, а той му рекъл:
- Ще си тръгна, когато жена ти се покаже на вратата и извика:
„Ку-ку”.
Видял се в чудо кръчмарят и помолил жена си да се покаже на
вратата и да извика: „Ку-ку”. Показала се тя на вратата и викнала:
- Ку-ку, бай Михо – и веднага се прибрала.
- Ах, да еба тази кукувичка! – Станал и си заминал за вкъщи.

Което пусне вода
Попитали Пенко Йонков, който е над 70-годишен:
- Бай Пенко, като си над 70 години, как се справяш с малката
нужда?
- Вадя и трите и което пусне вода! – отговорил шеговито бай
Пенко.
На мяра при шивача
Иван Гадевски шие дамски
рокли в работилницата си на
центъра на селото. Влиза при него
една гражданка от Троян да ú
вземе мяра за рокля. В този
момент минава Дончо Дългият.
- Оле, какъв висок и
нескопосан
човек!
–
рекла
гражданката.
- Остави, той дето е висок,
но е и нещастен, защото оная му
работа е пропорционална на
височината му и съпругата му
избяга.
Гражданката продължавала
да
гледа
през
прозореца
отминаващия Дончо и казала:
- Да му знаеш адреса? В
този човек има нещо хубаво...
Защо във Врабево няма турци

През 1880 г. във Врабево бил назначен за учител Минко Иванов
Сарахошев – млад, остроумен младеж от гр. Троян.
Един ден кадъните на богатия турчин Али Аминооглу опрали
дрехите си и ги прострели на въжето на двора да съхнат. Между дрехите
било и сърменото коланче на дъщерята на турчина.
Учителят Минко заедно с други младежи се промъкнали и
откраднали коланчето на кадънчето.
На сутринта Минко Сарахошев сложил коланчето в пояса си, но
така, че да се подава част от него, и отишъл в кръчмата на Стою
Топузов, където вече имало много турци и българи.
Там бил и богатият турчин, някогашен управител на Врабево. Той
се загледал към учителя, познал коланчето на момичето си и го попитал:
- Абе, Сарахошев, откъде взе това коланче?
Учителят се обърнал към всички и с висок глас казал:
- Ефенди, този колан действително е на твоето момиче. Тази нощ
ние с него се срещнахме. Аз много го обичам и то също ме обича. В знак
на това то ми даде коланчето си. Аз ще я взема за жена, ефенди.
- Вай! – изревал турчинът и бързо излязъл от кръчмата при общия
смях на намиращите се там българи, а турците го последвали.
След няколко дни Али Аминооглу започнал да продава имота си,
продал и къщата си и заминал за Турция. Заедно с него заминали и
много други турци, които също продали имотите си.
Останалите във Врабево турци мира не видели от Сарахошев и
Стоян Топузов. Когато отивали на молитва в джамията, изували
обувките си, оставяли ги вън и тогава влизали. Така повелявал Коранът.
Учителят Минко Сарахошев и Стоян Топузов намазвали калеврите им
със сланина, хвърляли я в джамията и си заминавали.
Това светотатство – да се гаврят с вярата им, турците не могли
повече да търпят. Продали имотите си и всички заминали за Турция.
В селото не останало нито едно турско семейство.
Трифон Зарезан

Отишъл Трифон да си реже лозето. Рязал що рязал, седнал да си
почине. Лозето му било край пътя. По едно време по пътя се задала Дева
Мария с детето Исус. Трифон решил да се пошегува с нея и рекъл:
- Къде отиваш, Марийо, с това копеле?
Мария нищо не отговорила, а продължила към селото. Там
срещнала жената на Трифон и ú рекла:
- Трифонице, мъжът ти си отряза носа на лозето, побързай да идеш
да го видиш?
Трифоница взела превръзки и хукнала към лозето. Почнала да
вика на Трифон да дойде да го превърже. Ядосал се Трифон и казал:
- Аз режа така, а не така! – и дръпнал косера край носа си, но
понеже бързал, не преценил къде ще мине косерът и го отрязал.
Така Дева Мария му отговорила на подигравката.
Рисковете на професията
1.
Един от първите кметове на с. Врабево след Освобождението от
турско робство бил дядо Иван Караиванов. Той държал строго за
спазване на нравствеността.
Не можел да търпи поведението на някоя си разведена жена на
име Крекличката, която живеела в Матеевската къща. Тя привиквала
нощно време чуждите мъже вкъщи и устройвала развлечения. Оплакали
се жените на подмамените мъже, които ходели при Крекличката, и
кметът решил да я вразуми и да се откаже от тоя си начин на живот.
Той изпратил общински хора, които я заловили в неморален живот,
наредил да я съблекат гола и да я прекарат през селото за поука на мъже
и жени. Това станало достояние на по-горните власти, пък и самата
жена се оплакала. За тази си постъпка кметът бил осъден и лежал 4
месеца в затвора.
Какво да се прави, такива са рисковете на професията.

2.
През 1920 г. за кмет на Врабево е назначен комунистът Добри
Тотев. По същото време за околийски началник е назначен водачът на
земеделците във Врабево Иван Калчев. Получило се неестествено
положение. Околийски началник – врабевенин, а в собственото му село
кмет – комунист. Изглежда, че началниците са му дърпали ушите, затова
Иван Калчев търсил начин да се справи с положението.
И наистина най-подир се справил блестящо.
Иван Калчев свикал събрание на земеделците и го открил с думите:
- Другари сдружени земеделци, днешното наше събрание има само
една единствена точка в дневния си ред – Приемане на Добри Тотев за
член на Дружбата. Има ли смисъл да ви говоря и да му правя
характеристика? Не. Предлагам направо да преминем към гласуване.
В това време някой се обадил:
- Нека той да ни каже нещо.

А Добри в това време седял до масата, навел глава и само пуфкал
цигарата.
Иван Калчев го попитал:
- Добре, искаш ли да кажеш нещо?
Последният отговорил нещо, но толкова тихо, че никой друг не го
чул, а Иван Калчев отговорил на събранието:
- Добри няма какво да каже.
Поставен бил втори път въпросът за гласуване и всички вдигнали
ръка за приемането му. Като черна сянка се разнесла из Врабево
новината за дезертьорството на Добри Тотев. Комунистите били
покрусени, а земеделците се радвали и ликували от тази толкова евтина
победа.
Но каква била тази магическа сила, която дошла в помощ на Иван
Калчев, за да постигне тъй желаната цел? Отговорът е само един –
нарушената законност. Не само Добри Тотев станал жертва на това
деяние. Не закъсняла разгласата на обяснението на постъпката на Добри
Тотев.
Иван Калчев като околийски началник един ден срещнал Добри
Тотев и му казал:
- Добре, за тебе има два пътя – Ловешкият затвор или
Земеделската дружба. Остава ти да си избереш един от тях.
- Какво искаш да кажеш, Иване? – попитал Добри. – Изкажи се поконкретно.
- Ето в какво се състои работата – изяснил Иван Калчев. – Ти
знаеш много добре на колко хора, които притежават над 30 декара земя,
си дал удостоверение, че имотното им състояние е под 30 декара, за да
им дадеш възможност да ползват безплатно лекуване в държавната
болница. С това ти си нарушил закона, за да услужиш на твои роднини,
приятели и съпартийци, извършил си престъпление, което е наказуемо с
лишаване от свобода. Ние обаче искаме да ти помогнем, да замълчим и
прикрием тази работа, като ти даваме възможност да избегнеш
наказанието, като станеш член на Дружбата.
Буйният дъб рухнал. Твърдият гранит се пречупил. Добри Тотев
продължил да кметува под друго знаме.
Борбата между комунисти и земеделци се изострила, но това били
само словесни борби. Врабевските младежи се отнасяли твърде
враждебно към околийския началник Иван Калчев.
Неделен ден той пристигал от Троян, облечен в специална
униформа, препасал сабя и придружаван от стражари, които били
негова охрана.
Това негово предизвикателно, високомерно държание станало
повод за избухване на малък “бунт” срещу него и стражарите му.
Било Великден 1920 г. Голямо хоро се виело на местността
“Хармането”. Моми и момци весело играели буйни игриви хора. Спирала
ли музиката, те се пръскали из близката околност.
На хорото били дошли и стражари от антуража на околийския
началник Иван Калчев. Един от тях на име Солаков задирял хубавата
мома Драгна Папуркова. Сега при обиколката той видял, че при нея
седнал младежът Петър Бериевски. Без да му мисли, Солаков ударил с

камшика си по главата Бериевски. Това видели другите младежи начело
с Христо Петков. Възмущението им било голямо. Няколко от тях се
нахвърлили върху Солаков и му нанесли побой. На помощ на последния
дошли и други стражари. Останалите младежи бързо се притекли на
помощ и се завързал бой между тях и стражарите.
Хорото бързо се развалило. Всички тръгнали за село. Стражарите
заминали напред, като се заканвали на младежите. Това не само не ги
сплашило, а напротив, още повече ги озлобило. Вечерта младежите
отишли пред общината, където бил и околийският началник. Те искали
от него да накаже провинилите се стражари. Когато разбрали, че той
няма да удовлетвори исканията им, тръгнали да се справят и с него.
Напразно адютантът му Пенчо Панагюрски насочил пушката си срещу
младежите, те минали през него.
Когато разбрал какво става навън, околийският началник, силно
изплашен, излязъл през задната врата на общината, минал през
черковния двор и избягал към дома си. Опасявайки се, че разгневените
младежи може и тук да го потърсят, той отишъл у съседа си Дули
Стойчев и се скрил в една каца, където престоял цяла нощ, а на
сутринта рано – рано заминал за Троян, без да каже никому за случилото
се и без да потърси някаква отговорност от младежите във Врабево.
Единствен негов защитник вечерта се оказал Христо Гаргата. За
тази си смелост той бил прегазен от младежите, пребили го от бой, след
което продал имота си и се изселил от Врабево. “Шубето е голям страх”.
Какво да се прави, това са рисковете на професията.

3.
Един от първите писари във Врабево след Освобождението, за
когото има запазени спомени и известни писмени документи, бил Пенчо
Лалев Марешки. Освен писар той бил и известно време учител в селото.
Нека кажем нещо повече за този човек, който играл положителна роля в
културния и политическия живот във Врабево.
Той се родил около 1880 г. в с. Скандало, махала “Мариното”,
откъдето и прякорът му Марешки. Завършил втори прогимназиален
клас в Троян. Още от малък се проявил като буден и буен младеж.
Посещавал църковните служби, научил много добре църковния ред и
станал църковен певец.
Всички виждали в негово лице бъдещ свещеник, за какъвто и сам
той се готвел. Познавал и спазвал строго църковните канони.
Затова, когато се оженил и разбрал, че булката му била ходила с
друг мъж, той се отказал от намерението си да става свещеник. А че това
наистина е било така, свидетелства неговият внук Христо Николов
Павков.
Ето какво разказва той:
“Като живеехме при дядо Пенчо, често между дядо ми и баба ми
избухваха кавги. В такива случаи, силно ядосан, дядо казваше на баба:
- Мълчи, защото ти ми изяде хляба, ти беше причината да не стана
поп.

На този упрек баба ми нищо не отговаряше
приключваше.”
Какво да се прави, рискове на професията.

и

кавгата

4.
Отишли един ден жените на надница. Седнали да обядват и една
млада вдовица се отделила настрана с бригадира. Заоглеждала го тя и
започнала с очи да го сваля. После поразтворила коленете, а бригадирът
гледал, гледал, па ú казал:
- Стой, стой, втори път това да не се случва. За такава работа аз не
пиша надници. – Станал и се отдалечил.
Какво да се прави, рискове на професията.

5.
Един механизатор в ТКЗС решил да си поиска от една млада и
надарена кооператорка. Тя му казала:
- Може, но при едно условие. Ако ти ме оправиш два пъти, аз ще
ти дам 200 лв., ако не можеш - ти ще ми дадеш 200 лв.
Речено – сторено. И двете страни били сигурни в успеха си.
Кооператорката била аяр жена, от стара коза яре, както казват старите
хора. Механизаторът не можал да се отчете два пъти и тя му взела 200
лв., а това било повече от месечната му заплата. Отчаян, мъжът срещнал
председателя на ТКЗС, а той го попитал:
- Какво си се умърлушил, сякаш са ти потънали гемиите?
Механизаторът бил близък с председателя и всичко му разказал. Не
минало много време и председателят срещнал въпросната кооператорка
и не щеш ли, и на него му харесала. От дума на дума той също си
поискал, но тя поставила по-голямо условие – 300 лв. за два пъти.
- Не! – казал председателят. – За по три пъти и по 600 лв.
И чудото станало, той я оправил три пъти, взел ú 600 лв. и я
оставил половин година без заплата.
Срещнал председателят механизатора и му казал:
- Ето ти 200 лв., които ти е взела кооператорката, ето ти и още 200
лв. да ходиш из цялото стопанство и да разказваш, че тая работа е
председателска, тя не е за механизатори.
Какво да се прави, такива са рисковете на професията.
Първият фотограф
Първият фотограф във Врабево бил дядо Илия Савев. Макар и
възрастен, той продължавал да прави снимки. Отишла да го търси една
булка да ú направи снимка, но като повикала, се обадила баба Илийца и
жената я попитала:

- Бабо Илийце, дядо Илия може ли да ме потрети?
- Той не може да попърви, а ти искаш да те потрети – отвърнала
бабата.

Искат големи лопати
През 1908 г. бай Добри Тотев отива на работа в Америка, където
престоява 5 години. Като работник в мината и като изявен синдикален
лидер заедно с всички работници решават да обявят стачка. Избират
комитет от 4 човека, включително и бай Добри, който да преговаря с
работодателя.
Отиват пред кабинета, почукват и всички остават отвън, а
набутват Добри Тотев сам да влезе. Ядосал се той, че го прекарали сам
да преговаря, и на въпроса на управителя какво искат работниците,
отговорил, че искат по-големи лопати. Работодателят веднага поръчал
по-големи лопати.
И сега във Врабево като видят голяма лопата, казват: “Тази е от
лопатите на Добри Тотев”.
(Идвайки си в България, Добри Тотев става един от дейците –
общественици на селото.)
Съгласно!
Отива бай Атанас Боржуков – снабдител в кооперацията, за тръби
в София, като взема кола от ТКЗС с шофьор Марин Христов Пенов.
Двамата са роднини по женска линия. Марин Пенов – мълчалив, от
Врабево до София и обратно не обелил нито една дума, а бай Атанас
кротко си подрямвал в двете посоки. Като се прибрали във Врабево,
Марин Пенов казал:
- Каквото сме си говорили оттук до София и обратно, между нас да
си остане.
- Съгласно! Казаното от двама ни никой няма да научи.
Право стрелял
Преди петнадесет години, точно преди врабевския събор на
Архангелов ден, ловната дружинка отива на лов за диви свине в
местността “Урум конак”. Завардили ловците всички дерета и зачакали
гоначите да си свършат работата.
По едно време в дерето нещо изшумоляло. Стойко Атанасов
погледнал, видял нещо черно, голямо и му пуснал две бреникета.
Животното не мръднало. Като слезли в дерето, що да видят – той убил
една черна крава от стадото на ТКЗС. Добре, че в дружинката бил и
председателят на контролния съвет Стефан Станев. Той оправил
работата. Така за селото се осигурило достатъчно месо за събора.

За пари
Отиват кметът и партийният секретар в София при Борис Боев –
Дядо Бойчо, който е министър на минералните ресурси, и му казват:
- Другарю Боев, трябват ни 100 000 лв. да завършим обекта!
В негов стил Борис Боев отговаря:
- Вий сте калпазани, няма да ги усвоите! – вдига слушалката и се
обръща към министъра на финансите Белчо Белчев.
- Абе, приятел, тук едни хора от моето родно село искат 250 000
лв., за по-сигурно 300 000 лв., за да не идват втори път. Моля те, осигури
ги.
По този начин Врабево построява много обекти.
Петко, погледни
Пътуват с Москвича през полето Петко и Тота Далекови. Минават
край новозасадена зеленчукова градина и Тота извиква:
- Погледни, Петко, как е щръкнал (посаденият пипер). Прихванал
се всичкият.
Погледнал Петко и докато гледал, колата заорала в шанеца.
- Гледай го сега от шанеца колко е щръкнал. Да видиш колко пари
ще трябват за калник и фар на Москвича – ядосано казал Петко.

Благословия
Бай Начо Лютака, един от старите зевзеци на Врабево, си копаел
нужник. Минал комшията Петър и го попитал:
- Какво правиш, бай Начо?
- Правя хамбар! – отвърнал с лека ирония бай Начо.
Тогава Петър го благословил:
- Дай боже, да си здрав, да го напълниш и да си жив, да го
изядеш.
Бай Начо болен
Бай Начо Лютака си ударил яко крака, превързал го и закуцал по
пътя.

Срещнала го булка Бона и като го видяла, че куца, го попитала:
- Какво ти е на крака, бай Начо?
- Не виждаш ли? Цървул.
Нещо за глава
Булка Петровица много я боляла главата, срещнала бай Начо
Лютака и го попитала:
- Бай Начо, да знаеш нещо за глава?
- Зная! Каскет! – отвърнал с насмешка бай Начо.

... за здравето
При доктора
В кабинета на доктор Маринов, току-що започнал работа в село,
влизат на преглед майка и младата ú дъщеря.
- Моля, събличайте се! – обръща се той към дъщерята.
- Не, д-р Маринов, болната съм аз! – обажда се майката.
- А, така ли? Моля, покажете си езика!
На зъболекар
- Къде се губиш, бай Кольо?
- Бях на зъболекар. Свалих си златната коронка, продадох я,
добавих още 10 лв. и ми направиха обикновена пломба.
Труден казус
Отишло едно момиче, което много походвало, при д-р
Джаралийски:
- Докторе, бременна съм!
- Кажи, с кои момчета си ходила, да видим да вържем някое да се
ожените?
- Докторе, ти като ядеш боб, знаеш ли от кое зърно пърдиш?

Към доктора
- Че си ме лекувал, наистина е слух лъжлив.
Аз съм жив!

Хапче за умиране
Д-р Джаралийски отива да преглежда дядо Васил Караивана – над
90-годишен старец с отрязан крак, който казва на доктора:
- Докторе, донеси ми следващия път някаква таблетка да умра
веднага. Моето не е живот.
- Добре! – рекъл му лекарят и при следващото посещение взел една
таблетка аналгин и му казал:
- Дядо Василе, донесъл съм едно хапче, след като го изпиеш,
веднага умираш. Обаче не трябва да казваш на никого, че аз съм ти го
дал, защото ще ме осъдят.
- Докторе, я дай тази таблетка на някой, който е по-зле от мен.
На зъболекар
Един вребевенин отива при д-р
Дашев (зъболекар в селото) да му пробва
направения мост. Поставил го докторът
на мястото му, но като взел да го вади, го
изпуснал в устата на пациента и той го
глътнал.
- Слушай какво ще ти кажа! – казал
зъболекарят. – Три дни ще ходиш по
голяма нужда на една плоча и като
излезе зъбът, ще го донесеш отново за
проба.
Стара любов
Бай Иван, над 80-годишен старец, отишъл при една баба - негова
любовница, и решили да се полюбят. Свалили двамата протезите от

устата си, да им не пречат и започнали играта. Като свършили, вземали
си от масата ченетата, поставили ги и бай Иван си заминал.
На сутринта дядото отишъл при зъболекаря и се оплакал, че
челюстите не му стават. Усмихнал се зъболекарят и понеже го познавал и
знаел при коя баба ходи, му казал:
- Дядо Иване, тези са женски. Те са на баба Гергина, снощи си бил
при нея и сте ги разменили. Иди и тази вечер, за да ги оправите.
- Прав си, докторе, така и ще направя.
Когато жената
попийва

- Не издържам
повече! Мъжът ми е
станал
непоносим.
Вкъщи, където и да
скрия алкохол, винаги го намира.
- Ами не го крий, изхвърли го.
- И да стана трезвеничка като него? Никога!
Алкохолик
Преди 10.ХІ.1989 г. най-младият пенсионер в селото беше
комсомолският секретар, а след тази дата най-млади пенсионери станаха
получилите пенсии за алкохолизъм. Казали на един такъв млад
пенсионер:
- Спри да пиеш, ще умреш!
- Не мога да спра, защото ако спра пиенето, ще ми спрат пенсията,
а тогава закъде съм.
На гости посред нощ
Употребил различни видове алкохол, Иван Монтанът отива посред
нощ в една къща.
- Видях, че свети и реших да вляза! – казал Монтанът.
- Иване, на какво си? – попитал домакинът.
- Не е важно на какво съм, а както му е редът: най-напред на
ракия, а след това ще видим – отговорил късният гостенин.
По равно
- Иване, цяло село ти се смее, че
много пиеш – казал бай Христо
Влашки на сина си.
- Не е вярно. Половината село се
смее на мен, че пия, другата половина
на теб, че не пиеш.

Пияна работа
В селското дере един патарок се мъчел да се качи на една патка,
но все не успявал.
- Какво го гледате, пияна работа – казала една от жените, които го
наблюдавали, чийто мъж постоянно бил пиян.
Може ли да мина
Срещат се двама
яко пийнали врабевени единият идва от едната
кръчма, другият – от
другата.
Първият казва:
- Може ли да мина
между вас?
- Може, но само в
колона по един – отвръща вторият.
... за лова и риболова
Погребение в понеделник
Умрял на една жена мъжът в събота. Той бил ловец. Трябвало да го
погребат в неделя, но тя отказала. Искала погребението да се извърши в
понеделник.
- Защо в понеделник? – попитали близките.
- Да се знае, че една неделя ще има мъж в тази къща – отговорила
вдовицата.
Като ловец мъжът ú отсъствал всяка неделя от къщи.
Как да я довърша
Двама приятели отишли заедно на риболов. На единия му
провървяло, уловил риба, която яростно се мятала и той не можел да я
хване с ръка.
- Слушай, как да я довърша?
- Удави я в язовира!
Защо не хващам риба
Въдичар стои на брега на язовира и се опитва да лови риба.
Минава негов приятел и му напомня, че риболовният сезон вече е
закрит.
- А, така ли? Значи затова не хващам риба.

Не ходи сама
- Докато ти беше на риболов, жена ти ходи на ресторант.
- Не може да бъде! Тя никъде не ходи сама.
- Не съм казал, че е била сама!
Закуска
-

Къде си бил цяла нощ, бре? – кара се съпругата.
На лов.
А защо си идваш сутринта?
На закуска.
Лов на каракуди

- Спомняш ли си онези каракуди, които хвана преди девет месеца,
когато отиде в командировка?
- Да, скъпа, спомням си.
- Едната от тях днес на обед се обади по телефона и съобщи, че си
станал баща.
Уплашил се много
- Абе, горски, не съм бракониер! Щом сръндакът ме видя, падна
мъртъв. Може да е получил сърдечен удар.
- Така значи, а как си обяснявате, че сръндакът се е уплашил
толкова много?
- Веднъж имахме сериозен спор с него.
Летящ бозайник
Баща – ловец запознава своя син с тайните на животинския свят.
След като обширно му разяснява всичко, го пита:
- А сега ми кажи един бозайник, който лети!
- Ами... стюардеса.
Добрият съпруг
- Добрият съпруг е като усърдния ловец.
- Защо?
- И двамата трябва често да затварят по едно око.
Разрешение
- Имате ли билет за риболов?
- Не, но имам разрешение от жена си.

Защо да не пее
Един от ловците възкликва:
- Чувате ли колко прекрасно пее глухарят?
- Защо да не пее? Нито е женен, нито има служебни задължения,
нито го боли зъб.
Винаги се връща
-

С какво се занимаваш сега?
Продавам ловни кучета.
Имаш ли много?
Едно, но след всяка продажба винаги се връща при мене.
Хубава кожа

- Още ли си сгодена за онзи страстен ловец на диви животни? –
пита жена приятелката си.
- О, не! Разделихме се! Един ден ме покани в стаята, където държи
ловните си трофеи, и изведнъж ми каза:
- Каква хубава кожа имаш, скъпа!
Трай, бе
Двама рибари газели до пояс в един язовир, за да ловят риба. По
едно време единият казал:
- Някаква риба ми влезе отзад.
А другият отвърнал:
- Трай, бе! Не е риба.
Ранно ставане
- Събуди ме утре в 6 часа – казва въдичар на жена си.
- Защо?
- Ще ходя на риболов.
- Що ти трябва да се надигаш толкова рано, като рибарските
магазини работят утре цял ден.

Златната рибка

Един рибар хванал златна рибка и тя му казала, че ще му изпълни
едно желание. Той поискал да пикае уиски. Като се събудил вкъщи,
казал на жена си:
- Жено, давай две чаши!
На втората вечер казал:
- Жено, дай една чаша!
- Ами аз?
- Ти ще пиеш направо от бутилката.
На лов
Ловната дружинка от Врабево отива на лов за диви свине. При
подреждането на ловците тогавашният кмет – Борис Миленски, се
паднал гонач. Единствената жена – ловец от селото, зоотехничката
Йорданка Нанкова, като го видяла запъхтян да върви из обраслото със
зеленина дере, му викнала:
- Грухни, Боре!
- Ще грухна аз, като се кача горе, хубаво ще ти грухна! – казал през
зъби измореният кмет.
Заек с очила
- Знаеш ли, че морковите подобряват зрението?
- Знам! Няма заек с очила.
Чудо
Въдичар стига до селото и се обръща към един от жителите му.
- Разрешено ли е да се лови риба в язовира?
- Да.
- Значи, ако хвана нещо, няма да извърша престъпление?
- Не, ще извършиш чудо!
“Зайченце”
- Не знам защо съпругът ми ме нарича “зайченце”?
- Вероятно му се иска да те понапудри с малко съчми!
... за любовта и семейния живот
Хвалба
Отишла Марийка на надница в стопанството и решила да се
похвали на жените.
- Ама, жени, да ви кажа нещо. Дядо Васил ми иска.
- Ами дай му, като ти иска – рекли ú жените.
- Аз му дадох, ама той пак иска!
За мене не е скъпо

Бай Христо, вече в твърде напреднала възраст, продължавал да
привиква по някоя булка. Един по-млад от него зевзек му казал:
- Бай Христо, много дигаш цената! Какво е това 25 лв. на ходене?
Това са много пари! Ако аз давам всяка вечер по толкова, ще ме разорят.
- Не са много – отговорил бай Христо. – Аз ги давам веднъж в
месеца.
Стани бригадир
Срещнал веднъж бригадирът на фуражната бригада бай Минко
своя съселянин бай Стефан. Последният започнал да го критикува:
- Бай Минко, не си прав. Ти пишеш надници на любовниците си.
Ходиш по любов за сметка на стопанството.
- А ти какво правиш? – попитал бай Минко.
- Аз им давам да бъркат в портмонето ми. Но вече ще
банкрутирам.
- Стани тогава бригадир – казал бай Минко.
Врабевски стопаджия
Един зевзек от Врабево пътувал на автостоп. Стопирал една лека
кола с шофьор дама. Жената спряла, взела го и като наближил да слиза,
нашенецът казал на шофьорката:
- По нашия край шофьорите си оправят стопаджиите. Ако ще
правим тази работа, да започваме, защото на следващия завой ще
слизам.
Да сме молили
Събрали се две врабевянки на около петдесет години, които
навремето доста си походвали, и подхванали разговор за младите
години.

- Нещо чуждо скоро? – попитала едната.

- Не, кой те търси вече? Колко съм била глупава на младини. Не да
съм давала, а да съм молила с нея, защото сега никой не я търси –
отвърнала втората.

Среща на пенсионери
Срещнали се двама пенсионери и единият попитал другия:
- Колега, можеш ли още?
- Може и да мога, но не съм се пробвал! А и кой ти дава проби да
правиш?
Ще стана аз

Бригадирът на полевъдната бригада в ТКЗС имал закачка с една
булка и тя го поканила вечерта вкъщи. Но той нищо не направил и
жената му казала:
- Единият от двама ви трябва да стане!
- Добре – отговорил бригадирът – ще стана аз, защото ми е полесно.
Кого болят краката
Събрали се двама врабевски приятели и единият казал:
- Комшу, твоята жена много ходи!
- Нека ходи, нея ще я болят краката – отвърнал другият.
Горският глобява
Горският на Врабево от близкото минало хванал една млада булка
в нарушение да сече елха за детето си.
- За една елха наказанието е веднъж! – казал горският и оправил
булката.

На нея ú харесало и тя отсякла още една елха и той втори път я
изработил. Но жената не се задоволявала и посегнала да сече трета елха.
Тогава горският я контрирал:
- Дотук. Тази елха вече е в територията на другия горски.
Общинският милиционер
На врабевския разклон в местността “Копито” общинският
милиционер - отговорник за селото, спира една кола, която кара с
превишена скорост. Шофьорът бил млада и хубава жена и тя леко се
усмихнала през прозореца.
- Другарко, карате с превишена скорост, ще ви глобя 20 лв.! –
казал милиционерът.
- Какво ще предпочетете – да свалям бикините или да ви търся 20
лв.? – усмихнала се жената.
- Я си ми дайте 20 лв., защото бикините ви са малки и няма да
станат на жена ми.
Какво най-обича
Попитали една млада врабевянка какво най-много обича.
- Обичам три неща: меко, леко и кораво. И за да бъда по-точна –
обичам на хляба мекото, на работата лекото и на оная работа коравото.
Моя го няма
Един майстор – мазач от Врабево на младини харесвал една булка
от селото и където я видел, все искал да се срещнат. Тя обаче все
отказвала под предлог, че мъжът ú е вкъщи и няма как.
Минали доста години, те се пенсионирали и веднъж жената
срещнала мазача и му казала:
- Ела довечера у нас, моя го няма!
Усмихнал се мазачът и отговорил:
- Вече и моя го няма.
Навярно това съм аз...
Отива
съпругът
няколко
дни
в
командировка
и
се
завръща един ден порано.
Заварва
в
спалнята при жена си
друг мъж и пита:
- Навярно това
съм аз, когато съм в
командировка, а?

Старите волове
Един стар зевзек се занася с една млада врабевянка, а тя му казва:
- Стар си за мене, не се занасяй!
- Не знаеш как орат стари волове, ще ти хареса, повярвай ми –
отговорил зевзекът.
- При наличието на тази нова техника никой не търси стари волове
– засмяла му се младата жена.
Обичливият бай Гошо
Навремето бай Гошо, като шофьор на Шкода, често повозвал
булките и един ден жена му Стефка рекла:
- Виждам, че ти вече не ме обичаш.
- Не, не е вярно! – отвърнал Гошо. – Как да не те обичам! Аз
чуждите обичам, че не са ми никакви, та теб ли няма да обичам.
Пример за русофил
Учителката по история пита Иванчо от Врабево:
- Иванчо, можеш ли да ми посочиш пример за русофил?
- Мога, госпожо!
- Хайде, кажи!
- Чичо Васил, който живее в София. Три пъти се жени и все за руса
жена.

Разговор между съпрузи

- По-рано прочиташе моите желания по
очите ми!
- Вчера бях на очен лекар – отговорил
мъжът, - забрани ми всякакво четене.

Какво е бракът?
Първи брак – враг до враг на един матрак.
Втори брак – рискован скок от трън на глог.
Трети брак – безумен скок от глог на смок.

Военни действия
- Марийке, какви са тия военни действия у вас?
- Мама даде коридор на комшията, но тате се завърна ненадейно
от командировка.
Вярност
- Винаги ли ще
ми бъдеш верен? –
попитала
младата
съпруга.
- Разбира се. Та
нали,
откакто
се
запознах
с
теб,
намразих всички жени.
Жената и пчелата
И двете имат жило и мед. На пчелата медът е в устата, а жилото на
коремчето. У жената – обратно.
Изоставеният съпруг
- Вярно ли е, че жената ти се е върнала при родителите си?
- Да, каза, че повече не може да яде това, което готвя.
Обичаш ли го?
Две врабевски мацки разговарят:
- Обичаш ли го?
- Трудно е да се каже. Все още не
зная какво печели.

Собственият съпруг
Туриш ли го да легне наляво, сърцето му се разхлопва.
Туриш ли го да легне надясно, заглежда се в телевизора.
Туриш ли го да легне по гръб, захърква като банциг.
Туриш ли го върху себе си, задреме.
Изправиш ли го, веднага хуква по курвалък.
Разговор между врабевски любовници
- Да поседнем за малко на тревата.
- Зелено ще остане по полата.

-

Палтото си веднага ще постеля.
Не сега, а другата неделя.
Тогава прощавай, птичко дяволита.
Глупако мой, за всичко се не пита!

Не е доказано
Двама
врабевски
пенсионери сподирят с поглед
младо девойче.
- Тя е млада и невинна –
казал единият.
До
доказване
на
противното
–
отвърнал
другият.
Лично предпочитание
Попитали млада дама кой е предпочитаният от нея парфюм, а тя,
без да се колебае, отговорила:
- Дъх на портмоне.
Какво най-обичаш
Между две врабевенки:
- Какво най-много обичаш, мила?
- Коледа! А ти?
- Аз пък – мъж в легло! А ти защо Коледата?
- Защото по-често се случва...
Мнение на германките за българските мъже
“Подчертано потентни,
но крайно нескопосано употребявани!”
Динамит
Мъж, гордеещ се с физиката си, се съблича пред приятелката си за
първи път и я пита:
- Виж, нали съм динамит?
- Да, жалко само, че фитилът е толкова къс!
Що ли да е вярно...
Трима врабевски пенсионери се надлъгват и си разправят разни
интимни истории:
- Аз – оплакал се единият, – като се кача на жената, забравям защо
съм там.

- А аз пък – похвалил се вторият, – като се кача, забравям да сляза.
- То туй нищо – подхванал третият. – Ами аз, река да подкача
старата, а тя: “Абе, не те ли е грях да ме будиш час по час!”
Пчелното млечице
- Слушай, бай Кольо, ти знаеш ли го туй “пчелно млечице”, дето
започнал попът да го произвежда и продава? Много хубаво нещо, ей!
Сили дава, целия те подмладява и оная работа изправя!
- Що думаш бе, бай Пенко, вярно ли е? Че ти откъде знаеш?
- Че как да не зная! Нали откак почнах да го взимам и...
- Е, и?
- Ами-и-и... почнах вече да бръмча, ама още не мога да боцкам...
Мъдрост
Един мъж казва на приятеля си:
- Слушай, жена ти ти изневерява с цялото село.
- Да, но когато спи с мене, изневерява на цялото село!
Логика
По време на бракоразводно дело, след като съпругът категорично
заявил, че не може да живее повече с жена, която му изневерява с целия
град, тъщата се провикнала от залата:
- Че много си капризен, бре баби! Цял град може, пък ти не можеш.
Целувка на гарата
- Комшу, видях вчера твоята да се целува с чужд мъж на гара
Добродан.
- То пък ми една гара! – отвърнал съпругът.
Всичкото бабино
Подкачат Киро Зевзека, че си имал работа с балдъзата си, а той:
- Па нищо! И това бабино, и онова бабино.
Разпределили се
Кметът на селото казва:
- Ние със секретаря сме си разделили длъжностите: Аз съм по
алкохола, а той – по пола.
Хоби
Току-що се оженили двама млади врабевени от близкото минало и
вечерта след първия път Иванчо искал да повтори, но Марийка не му
дава:

- Защо ма, Марийке? – попитал жално Иванчо.
- Не искам! Ще ми стане хоби! – отвърнала Марийка.
Баща и син
- Татко, дай ми малко пари.
- Синко, запомни, че в живота има много по-важни неща от
парите!
- Прав си, татко, но когато едно от тези неща желае да го заведа на
ресторант, са ми нужни пари.
Коя е пропуснал
Кметът срещнал млада булка и решил да се пошегува:
- Вярно ли е, че в селото имало само една млада булка, от която
моят секретар не си е поискал?
- Че коя ли е тя?
Съвет
В любовта не хитрувай,
а при жена си мирувай.
Тръгнеш ли с Рада, Пена, Калина,
току-виж си хванал СПИН-а.
Ситуация
- Наемаш ли се? – пита тя. А той се тегли.
Затова:
- Неуверен, не изпреварвай!
Колко пъти питаш
Кметът пита секретаря:
- Ти по колко пъти си искаш от булките?
- По 49 пъти и започвам отначало.
- Имало ли е някоя да я питаш 49 пъти? – заинтересувал се кметът.
- Не, разбира се, никоя не чака да я моля толкова пъти.
Не ú цепи басма
На времето дядо Цочо, като по-заможен врабевенин, държал
слугиня. Среща я една нейна приятелка и ú казва:
- Иванке, май дядо Цочо те изработи?
- А-а-а, басма ще ми цепи! – отвърнала младата слугиня.
Видинка
Дългогодишният фелдшер във Врабево Радион е женен за Данчето
от Видин и имат лека кола Лада. Живеят вече над 40 години заедно и
той често под формата на майтап казва:

- Вече 40 години карам една видинка и все още не се изтрива и не
се износва, и от убождане не ú спада въздухът.
Честито
Съпругата на фелдшера Данчето се връща привечер от търговия и
му казва:
- Ради, купила към си нови бикини.
- Добре де, да са ти честити! – и продължил да си чете вестника.
Къпана
Излиза вечерта Данчето от банята и се обръща към Радион:
- Ради, къпана съм.
- Честита баня! – обърнал се на другата страна в леглото и захъркал
като банциг.
Както кажеш
Един врабевски младоженец се обръща вечерта към жена си:
- Хайде да вечеряме и да си лягаме.
- Както кажеш, па тогава да вечеряме – усмихнала се младата
съпруга.
Изневяра
- Знам, че ми изневеряваш, но не знам с кого.
- Не мога да познавам всички, дори тези от околните градове.
Съвети към мъжа
Не разваляй виното с лимонада, кафето със захар и любовта с
брак.
Любезности
Ей, жена, да знаеш навън каква месечина е огряла, да тръгнеш и
да не се връщаш!
Жената, приела думите буквално, казва:
О, мъжо, в гробищата каква трева е израсла, да легнеш, та да не
ставаш!
... за разни социални
Пенсионер за лекарства
Един врабевски пенсионер влиза в една троянска аптека, гледа
опаковките на лекарствата и срича:
- Бе-лерг-Амин, пренал-Амин.
- Дядо, скъпи ли са лекарствата? – попитала аптекарката.

- Че са скъпи, скъпи са, ама по-лошото е, че все завършват накрая
с Амин.
Диалог
- Чакай бе, закъде си се забързал?
- Бързам, нямам време, а времето е пари!...
- Абе, аз като имам време и по цял ден се чудя какво да правя,
къде са ми парите?
По-изгодно
На Иван Монтанът
баща му – бай Христо, се
обръща към него с думите:
- Иване, стига си
пил.
Хвани
се
да
отглеждаш
крави
или
прасета.
- Нищо няма да
гледам. По-изгодно е да
отглеждам един заслужил
борец против фашизма,
какъвто си ти.
Новите пари
- Иване, знаеш ли, че новите
пари ще ги правят дълги, тънки и
тесни.
- Защо бе, Киро?
- За да може да им свържем
двата края.
Работливите внуци
Възрастен врабевенин работел на нивата си с двамата си внука –
софиянци. Слънцето безмилостно препичало, а водата се свършила.
Дядото казал на по-големия си внук:
- Христо, вземи стомната и иди да донесеш вода.
- Ами, как пък няма да ида за вода в тоя мор!
Минало известно време и по-малкият внук рекъл на дядо си:
- Дядо, от този човек няма да стане, да знаеш! Той няма да отиде
за вода, ами я иди ти, че и на мене ми се пие.
Опасност
В църквата угрижена старица се моли с немощен глас:

-Боже, царя ни пази! Пази ни царя, боже.
Внучката я пита:
- Бабо, и царят ли е в опасност?
- Да, чедо! Искат да го върнат от Мадрид в България!
Обедняване
- Дядо Василе, как си?
- Да ти кажа право, откакто разбрах, че има обеднен уран, съм подобре. А си мислех, че само аз обеднявам.

Едни пируват – да не са прости.
Други мъдруват – вечно са в пости.
Трети кротуват – Бог да ги прости.

Непушач
- Минко, вземи запали една цигара! –
врабевянка.
- Да не съм жена да пуша – отвърнал Минко.

поканила

го

една

Оптимисти
Бъдете оптимисти! Не роптайте! Спазвайте правилата! – Помнете,
че ядат тези, които са на трапезата.
Намаление
- Пешо, знаеш ли, че от днес са намалили салама?
- Истина ли казваш?
- Да, бе! За същите пари вече ти дават по-малко салам.
Война
-

Как сте, дядо Радоя?
С жена ми започваме война!
Война ли? Каква война?
Трета спестовна война.
Болести

Един врабевски пенсионер берял билки, като ги слагал в различни
торбички. Случайно минаваща млада жена от града забелязала това и
полюбопитствала:

- Трябва да имате много болести, щом се лекувате с различни
билки?
- А, не. Една болка само лекувам и тя е пенсионерското
безпаричие.
Сменил имиджа
- Наборе, защо си сменил имиджа, носиш вече тиранти?
- Защото ми писна да опъвам каиша.
Нова божия заповед
- Излязла ли е някаква нова божия заповед?
- Да. Не кради от пенсията на възрастните!...
Врабевени в София
- Скъпа, искаш ли да отидем на “Лебедово езеро”?
- О, не, аз не знам да плувам!
... леки лирични отклонения
Ежедневие
Събудиш се с настроение.
Пуснеш радиото – постановление.
Цигари купиш – увеличение.
На работа отидеш – съкращение.
Легнеш в съпружеското легло
- неудовлетворение.
Събудиш се нощес – земетресение.
Станеш сутрин – наводнение.
Идваш до заключение:
“Не пази пари за старини!”
Няма вече бурни страсти,
сексът стана като “здрасти”.
Българският народ
Българският народ е странен народ.
Сутрин бърза за работа, но закъснява.
Закъснява, но пие кафе.
Пие кафе, но роптае.
Роптае, но работи.
Работи, но не получава.
Не получава, но харчи.
Харчи и пак негодува.
Негодува, но гласува.

Гласува, но и псува.
Псува и пак вика: “Ура!”

Врабевски прякори и парамони
А
Ангел Пожарникарят
Атанас Вълчерят
Б
Бочо Нарядът
Борис Бомбата
Борис Толекът
Борис Заяка
Бою Вълин

Атанас Корокът
Атю Бойкин
Борис Сиракът
Борис Белия
Борис – Дядо Бойчо
Бориса Перса

В
Васил Гарванът
Васил Подевекът
Васил Телът
Валю Гълъбарят
Васил Варчо
Владо Градският
Васил Пецкин
Васил Шулцът

Васил Янката
Васил Тарапонтьо
Васил Цяпът
Васил Аджамата
Васко Попа
Васил Карото
Верко Мурльо – Гарльо
Васил Цепелинът

Г
Геню Бръснарят
Генчо Слона
Гошо Гацето
Гечо Събин
Генко Гемишът
Георги Златин

Георги Дешин
Гошо Чукурката
Галя Мукойца
Георги Бакърджията
Георги Съчката
Георги Патерицата

Д
Дана Симчето
Димитър Дочът
Димитър Давидът
Дена Балювска
Димитър Борчето
Димитър Зонито
Данчо Сланината
Димитър Шолека
Дянко Пупата
Добри Сладкарят
Димитър Щаерът

Димитър Дудкин
Димитър Кутрата
Димитър Гущера
Димитър Враченинът
Добри Пощаджият
Дончо Дългият
Димитър Врачката
Димитър Бързият
Димитър Кюрчият
Димитър Калникът
Димитър Зенгила

Е
Елка Бензинджийката
И
Иван Бочкин
Илия Селски
Иван Шмагата
Иван Цанкинът
Иван Кошутът
Ичко Попчето
Иван Модерният
Иван Кортанят
Иван Бръмбарът
Илия Кратунчо
Игнат Гацът
Иван Кукушерят
Иван Карагьозът
Иван Шекерят
Иван Спахият

Енчо Тумбин
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван

Пешакът
Монтанът
Пачника
Белишки
Гачката
Хубавият
Бояджият
Йошката
Калейчанинът
Близнакът
Пощаджият
Лячо
Бицин
Околийският

Й
Йонко Тирката
К
Колю Фурната
Кънчо Войковски
Колю Шерито
Къню Воденичарят
Къню Лудият
Колю Тобата
Колю Фичето
Калина Канцът
Колю Инженера
Колю Лалин
Колю Калин
Колю Гуменият

Колю Кюсето
Колю Гинека
Колю Свинарят
Кънчо Катъра
Колю Цонин
Колю Гемиджият
Купен Колю
Киро Бургията
Колю Нанкин
Колю Попът
Кръстю Кътито
Колю Главното

Л
Лукан Кунека
М
Минчо Ганата
Марин Дузгата
Минко Карата
Мара Калажийка
Марин Даскала
Марин Гераса
Марко Генин
Марко Тумбала
Мичо Меракът
Марин Левчето

Марин Гинин
Минко Докторчето
Мара Микито
Марин Кошутът
Михо Малкият
Марин Горския
Минчо Муко
Мара Мътето
Михал Монката
Михал Дунчо

Марин Мутката
Марин Бояклият
Минко Войката
Минко Паяка
Михо Горялото
Марин Папурко
Марин Борджият
Марин Пончо
Марин Капукът
Мичо Тайнекът
Мичо Калестира
Мара Пачето
Минко Мъжът
Минко Калейчанина
Минко Планинеца
Марин Айдерсона
Н
Нанко Точката
Ненчо Ряпата
Никола Кочко
Никола Жекът
Начо Лютака

Михал Пандо
Малкото Панче
Марин Иванкин
Марин Яйчаря
Мария Жътварка
Марин Шишко
Матю Ненкин
Марин Фурю
Минчо Зъболекаря
Марин Гайдата
Милка Бомбовица
Марин Америката
Милка Шилето
Мара Цикламата
Милка Попчето
Начо Зевзека
Начо Юрдека
Найден Кларнето
Никола Софкин

П
Петър Гаржето
Петко Дундата
Петър Куропаткин
Пенко Комунистът
Петко Шкембата
Петър Алваджият
Петър Чомпала
Петър Барабанджият
Пенко Даскала
Павел Павката
Петър Далаверката
Пенко Прангата
Павлина Пацка
Петър Сърбинът
Петър Пекито
Петър Писарът

Петър Зайчарят
Петко Баракът
Петър Мистрийката
Петко Бандето
Петър Кайзерът
Пенко Червенакът
Петър Мичката
Петко Ментата
Петър Късият
Петър Пунето
Петър Пешака – Писко
Петър Денчойчин
Пламен Йогата
Петко Карото
Петко Караиванът
Пена Пенски

Р
Радион Цочката
Радион Фелдшерът

Радю Корееца
Радю Чорапа

С
Стоян Гаргата
Стоян Враченинът
Светлозар Бата

Стефан Шеренски
Стойчо Боржукът
Стоян Ганека

Стефан Чепът
Стефко Попчето
Стоян Палангурът
Стана Понта
Стайка Германска
Стефан Гуцата
Стефана Попадиина
Станчо Мътето
Стефан Зайчето
Стефан Бакалът
Стою Теглото
Спас Зупът
Стоян Сапунджият

Стоян Топузът
Стоян Багарът
Стефан Парлапанко
Стефан Танцето
Стефан Павлето
Стефан Дурът
Сашо Влахът
Стратю Ламбата
Стефан Йочката
Стоян Политиката
Стефан Дечката
Стойко Пъдарят
Стефан Кайряка

Т
Тинко Бояджият
Тота Барбито
Тота Лудата

Трифон Туньо
Тинко Немия
Тодор Бирникът

Х
Христо
Христо
Христо
Христо
Христо
Христо
Христо
Христо

Мошин
Цачката
Гечката
Драката
Ганека – Гачо
Казанджият
Мачът
Хаджият

Ц
Цонко Робът
Цани Вълев
Цочо Късевски
Цвятко Доктора
Цанко Бикарят
Цанко Чаушът

Христо
Христо
Христо
Христо
Христо
Христо
Христо

Серин
Съчката
Неделкин
Контабелът
Гаргата
Въденски
Влашки

Цанко Пипката
Цветан Бендю
Цанко Празът
Цонко Куката
Цонко Тутекът
Цанко Каракуша

Я
Яким Горският
Яна Копадънска
Детски игри на децата от Врабево, играни от края на ХІХ век до
50-те години на ХХ век
Ще представлява интерес за младия читател да знае на какви игри
са играели младите (тогавашните тийнейджъри) в края на ХІХ и до 50-те
години на ХХ век. Тогава не е имало радио, телевизия, интернет,
електронни игри, кино, механизирани и електронни играчки,
дискотеки... Това все пак са били деца и те добре си уплътнявали
свободното време през ученическите ваканции.
Децата в юношеска възраст и по-големите от тях най-много са
били заети в селското стопанство на родителите си, участвали са в

прибирането на реколтата, в пашата на домашни животни и др. Но и
между работата се намирало време за игра.
Игрите са били примитивни, но доста интересни за времето си.
Едни от игрите децата са играели в селото, когато не са изкарвали
животните на паша, други – когато са били с тях по ливадите и баирите.
„Пупа”
Играта се играе с повече деца. „Пупа” е дървена подострена
пръчка с дължина до 40 см, която се забива в земята, а децата я целят с
криваците си. Ако децата са 5, се изкопават 4 дупки. Пупата се забива
от избрания за пупар на разстояние 4 метра от децата. Те
последователно я целят с криваците си и този, който я уцели, тича с все
сила да я вземе, а другите пък тичат да си вземат хвърлените вече
криваци. Първите, които стигнат обратно до дупките си, застават до тях.
Детето, което е уцелило пупата, също бърза да я вземе и да се върне
бързо, за да я забие в някоя от дупките. Този, който последен се върне,
остава без дупка, защото всички са заети от по-бързите деца и от
забитата в някоя дупка пупа. Така той става новият пупар. И така цял
ден – удар след удар с криваците, тичане по баира, когато някой улучи
пупата, връщане бегом обратно и пак отначало.
„Биканица”
Тя се играе по седния начин:
Всички деца сядат в една линия и започват да бикат. Това
представлява премятане на пастирски криваци (геги), като се удрят ту в
единия, ту в другия край. На когото кривакът е останал най-близо, става
и донася криваците на всички. Целта е така да се удари кривакът, че
той, премятайки се от ударите, да отскочи най-далече.
„Чилик”
Чиликът представлява парче дърво с дебелина около 1 см и
дължина около 10 см. Първо се избира човек, който удря чилика. Това
става, като последователно всеки удря чилика и който го изпрати найдалече, той започва играта. Чиликът се бие с дърво, дебело около 2 см и
дълго около 50-70 см. След като удари чилика, останалите деца бягат да
го хванат, нареждат се пак и очакват втория удар. Ако някой хване
чилика, отива той да го удря, а другите го гонят.
„Свинка”
Тази игра се играе по следния начин:
В земята се изкопава дупка 20/20 см и в нея се поставя едно
заоблено парче дърво (свинка). „Свинарят” се опитва да вкара с кривак
свинката в дупката, а останалите деца се стремят да я ударят и тя да
отиде далеч от дупката. Който я удари с кривака, бяга настрана, да не го

докосне „свинарят” с неговия кривак. Ако го докосне, той заема неговото
място и така постоянно гонят свинката и се сменят „свинарите”.
„Гоненица”
По полето навремето имаше много големи орехови дървета с клони,
докосващи земята или висящи на 2 до 3 метра от нея. Децата избират
кой ще гони останалите, които предварително се качват на ореха по
следния начин:
Вземат един от криваците и започват да се изхващат на него.
Всичките се хващат и прехващат, за когото първи няма място на
кривака къде да се хване, става гоняч. Той последен се качва на ореха и
подгонва този, който е най-близо до него. И така всички бягат по
клоните, а за да се спасят, често слизат на земята, където гонячът няма
право да ги хваща.
„Бабки”
Вземат се 4-5 дебели плочки (бабки) и се очукват да станат обли, с
диаметър около 10-15 см. Нареждат се 4-5 една върху друга и от 3 м
децата се опитват с камъни да уцелят и пръснат бабките. Който не може
да уцели, разчита на следващото момче да ги пръсне. Бабкарят трябва
да ги нареди. Щом ги нареди, започва да хваща някои от децата, които
още не са прибрали своите бабки и когото докосне бабкарят с ръка, той
става новият бабкар. Така продължава с часове.
„Дама”
Разчертава се дамата на улицата. Тя представлява правоъгълник с
шест квадрата – два по два в редица или три двойки квадрати, общо 6
броя. Взема се малка каменна плочка и на куц крак трябва да се
премине с нея по всички квадрати, докато се излезе извън очертанията
на дамата. Най-напред плочката се поставя в първия квадрат и с куц
крак се избутва до края през всичките останали. След това плочката се
слага във втория квадрат и отново се прекарва с бутане до края. Така се
бута, докато свършат квадратчетата. Ако плочката спре на някоя от
линиите, това се брои за грешка и започва вторият играч. Така се
изреждат всички. Когато дойде ред отново на сгрешилия играч, той
започва от това квадратче, при което е запънала плочката. До плочката
той трябва да отиде на куц крак, ако с другия крак докосне земята, това
се смята за грешка. Който първи завърши цялата игра успешно,
преминава към „кръстомите”. Плочката пак се избутва през всички
квадрати, но по диагонал. Който от играчите пръв изкара определените
кръстоми, има право на „подпис”, т.е. заема едно квадратче за себе си.
Как става това: детето се обръща с гръб към дамата и хвърля плочката, в
който квадрат попадне, става негов и го зачертава с кръст. Следващият
играч, който започва, пита този, който вече има собствен подпис може
ли да мине през него, като казва „да” или „не”. Ако му каже „не”, той
трябва на куц крак да ритне плочката така, че тя да прескочи неговия

квадрат, а също така на куц крак да се опита да прескочи квадрата, и
то без да стъпи на черта или с другия крак да докосне земята. Ако
сгреши – започва следващият играч. Победител става този, който
завземе най-мого квадрати за себе си.
„Стражари и апаши”
Тази игра се играеше много около и след 09.091944 г. Тогава не е
имало тези съвременни детски пистолети и автомати и децата са си ги
правили от изсъхнал царевичак, от слънчогледови стъбла или от дърво.
Децата се разделят на две групи - стражари и апаши, крият се и като се
открият започват да се стрелят наужким.
„Топка”
По онова време не е имало нито гумени, нито кожени топки и
децата сами са си ги правили от парцали. Една топка едва издържала
цял ден да я ритат, защото парцалите се пръскали, но на другия ден се
шиела нова и игрите продължавали. Освен футбол децата играели и на
„народна топка”. И двете игри са познати и днес, само че със
съвременни топки и екипировки, с установени правила.
„Бъз”
При тази игра първо се избира детето, което първо ще се залага да
го ударят и то заема необходимата поза. Поставя дясната си длан под
мишницата на лявата ръка, а с лявата ръка си закрива лицето, да не
вижда кой го удря. Всички останали отиват зад него и един от тях го
удря по дланта, всички вдигат по една ръка и започват да викат „бъзбъз-бъз”. И така, докато то познае кой го е ударил. Ако това не стане,
залага се наново и когато познае детето, което го е ударило, то го сменя
и се залага да удрят него.
„Кокалчета”
На Гергьовден във всяка къща се колело агне и се изпичало цяло.
От всеки крак отпадало по едно кокалче. То се изчиствало, изглаждало се
и страните му се надписвали. На вдлъбнатата част се пише 0, на
обратната страна е цифрата 15, на широките страни съответно 100 и
200, а на дългите – 500 и 1000. Това кокалче всъщност представлявало
четириъгълна призма със страни 3,5/1,5 см. Играта започва този, който
хвърли 0. Играело се до 5 000 или 10 000. Който пръв стигне
определената сума, става победител.
„Карти”
По онова време са играли табланет, сантасе, белот, трупка и други.
Разликата с днешните игри на карти е огромна, защото тогава не е

имало тези съвременни карти. Децата са ги изработвали сами от
цигарени кутии, изрязвали са ги, надписвали са ги с молив или мастило.
„Дълги магарета”
Децата се разделят на две групи от по 3 до 5 деца. Едната група се
залага, като първото момче се разкрачва и навежда, след него второто
си поставя главата между краката на първото, третото зад второто и т.н.
Участниците от втората група един по един се засилват и се качват
върху заложилата се група. Ако не могат всички да се качат или някой
от тях падне или с крак се допре до земята, групите си разменят
местата, а ако заложилата се група не може да удържи товара и падне,
залага се втори път.
„Кисело и сладко”
От групата деца се избират двама, като единият се залага (става
магаре), а вторият трябва да го пази да не го яздят другите. Пазачът се
опитва да докосне с ръка някого от останалите деца. Когато той се
отдалечи от магарето, момчето, което е най-близо и най-бързо, се яхва на
„магарето”. Пазачът остава да го пази и чака, докато момчето слезе, като
се стреми да го докосне с ръка и така той да смени „магарето”, а самото
„магаре” става пазач.
Освен многото игри, с които са се занимавали младежите от
Врабево, и то главно през лятото, селото е израствало и в културно
отношение. Тон за това са давали учителите. За всички по-големи
празници са подготвяли пиеси, т. нар. тогава „вечеринки”, които са
посещавани от цялото население.
Младите хора си устройвали и танцови забави, но без алкохол и
цигари. Всички младежи са възпитавани в трудолюбие, състрадателност,
любов към родината и родното село. С една дума – в добродетелност.
Читалището е било основното културно средище в селото, а летните
месеци могат да се нарекат „трудови семестри” за младите хора.

Весели пословици и остроумия от Врабево
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Риба на ляса. /Ще излезе наяве./
Скъсана люлка – щърба мотика. /Ще си остане беден докрай./
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Журл–бурла. /Как да е./
Ще си покаже баба Кела. /Ще излезе наяве./
Присмял се хърбел на щърбел.
Всеки си е башка луд.
Кандил-миндил. /Напред-назад./
Човек падне от круша, па седне да се ослуша.
Каквото повикало, такова се обадило.
Джаста-праста. /Как да е./
Надриндил гайдата. /Реве./
Да спъпря. /Да приготвя набързо./
Кое пешким? /Кое първо?/
Комански свидетел. /Лъжесвидетел/
Отпуснал се като тиква на плет.
Наял се като попско чедо на Задушница.
Кучешки очи на човешка глава. /Безочлив/
Водиш ли го – боде, караш ли го – рита.
Лисица на пазар ходи ли?
За ебано дупе цяр няма.
Има сърце като доброданска зелка. /Спокоен, широко скроен/
Изплюйзалък. /Ядене на риба./
Плаче като вдовица за х...й.
Добрият ден си личи от сутринта.
Где го чукаш, где се пука.
В Пешка няма грешка.
Този е вързан на дълго и си сере в яслата.
Бия самара, да се сеща магарето.
Аз му показвам плевнята, а той да намери вратата.
На чурук /изгнила/ дъска не стъпвам.
Предният за задния не мисли.
Биволът, като рови пръстта с рогата си, върху гърба си я хвърля.
Не ми хвали машини – хвали ми пазари.
Пенсионер и прасе – само с придружител.
Кон на урва не се зоби.
Хвърли отпред, да намериш отзад.
Хубост се в паница не топи.
За хубава жена род няма.
Появи се като гръм от ясно небе.
На кръстниково куче път не се минава.
Въже – с въже, лико – с лико.
Сит на гладен вяра не хваща.
Който плаща, той поръчва музиката.
Както да го сложиш, все гуца /се клати/.
Откъдето и да го бутнеш, все боде.
Сладко като гергьовско агне и като петровско пиле.
С парите от бичето ще изуча момчето.
Който вади нож, от нож умира.
Всички са от един дол дренки.
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Добрият кон и под съдран чул се познава.
Каквото повикало, такова се обадило.
Плещи като мокра пола по задник.
Виж му акъла, па му крои шапка.
Убий ме, обичам те! Умри, ще те взема.
Да не остане слива неодрусана. /Почин./
Гъз глава затрива.
Лакомо дупе кръв сере.
Не питай старило, питай патило.
Хубав път, хубаво време и чужда булка не омръзват.
Преди да кажеш искам, кажи какво си дал.
Човек, когато иска да работи, намира начин, когато не иска – търси
причини.
И луд бяга от пиян.
Нищо не е по-голямо от хляба.
На хляба мекото и на работата лекото.
За лев да го купиш, пак ще загубиш.
Курвалъкът е до време, пиенето – до гроб.
Гъз ряпа яде ли?
Налял се като крива купа.
На роднина – до половина, на братовчедка – до четка, на комшийка –
до шийка.
Което човек сам си направи, и Господ не може да му го направи.
След дъжд качулка.
Парен каша духа.
Човек, от каквото се пази, на това налита.
Куче, което много лае, не хапе.
Куче, което не знае как да лае, вкарва вълка в кошарата.
Върти ги на крив ръжен.
Майстор на тънкия занаят няма – всички са калфи.
Със собствените камъни по неговата глава.
Като вървиш, гледай къде стъпаш.
С бога си думала, когато с мен си се събрала.
Змия се свила в кесията му.
Ти луд ли си или тепърва ще полудяваш.
Пиян като гръста. /Много пиян./
Вятър го вее на бял кон.
Краде, та се не трае.
Кючек хвала ли е?
Човек, който варди на две врати, остава гладен.
Гладна кокошка просо сънува.
Запънал се като костилка на задник.
Отвън хубаво, отвътре гнило.
Всички го возят на кърга. /Глезят го./
Преместиха го и му изписаха вежди.
Неговата работа – шапка на тояга.
От твоите уста – в божиите уши.
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Криво стои, право съди.
Работи яко, като на чуждо.
Няма нищо невъзможно, стига да е чуждо.
Какъвто се родил, такъв си и останал.
От хиляда извора ще ти донесе вода.
Вир по вир – язовир, чашка по чашка – резил.
Всеки мъж иска да му е широко около врата.
Жена не мисли за любов само когато я гони бясно куче и гази мътна
вода.
Като ми пееш, Пенке ле, кой ли те слуша.
Става лошо, когато долната глава надделее над горната.
Погледни ме с едното око, да те погледна с двете.
Пет пари не давам.
Приятел ти е, а не знаеш какво ти мисли.
С човек трябва да изближеш една торба сол, за да го опознаеш.
Като не знаеш какво да говориш, по-добре мълчи.
Емнали се като Пънковските булки по вечеря.
На мравките път прави.
Слънцето е едно за всички.
Сврака лястовиче не люпи.
Крушката не пада по-далече от дънера.
Самотна като кукувица.
Пази ме от приятели, от враговете сам ще се запазя.
Работи не само с ръце, но и с ум и сърце.
Ни лук ял, ни лук мирисал.
Пременил се Илия, погледнал се – пак в тия.
За теб ми е мило, за мен ми се плаче.
Изсрал се на метеното.
На куче и жена вяра да нямаш.
Надеждата умира последна.
Това, което не обичаш да правят на тебе, не го прави на другите.
Усетил коравия и си трае.
Работен, че чак кожата му работи.
Лозето иска мотика, не ще молитва.
Ахмак лозе копае, юнак вино пие.
На стари години ще ядеш на белия лук перата.
Объркаха конците. /Скараха се./
Най-добре се смее този, който последен се смее.
От трън та на глог, че по-висок.
Да бе мирно стояло, не би чудо видяло.
Пилците се броят наесен.
Рано пиле рано пее, но и рано го колят.
Взели го мътните.
Ако искаш да се ожениш, върви във Врабевската гимназия.
Пет работни и два потни.
Обърне ли се каруцата, пътища много.
Вържи попа, да е мирно селото.
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Неговата работа – шапка на тояга.
Една лястовичка пролет не прави.
Ни чул, ни видял.
Жени, не отказвайте никога на мъжете, те само това чакат.
Мъж като лайно в дъжд.
Измята се като върбов клин.
Ти ли ме бутна или сам паднах.
Клин клин избива, но последният остава.
За завистта почивен ден няма.
Изострен като първашки молив.
Като тръгне, та поръгне.
Дънце издънено, та продънено.
Напил се два човешки боя.
Ще го отнесеш като бръмбар сламка.
Булка шета, град бий.
Ще ядеш и печени киселици.
На мама си лельо дума.
Печи го, вари го – все тая.
Да цъфнеш, ама да не вържеш.
Глътнал си езика. /Уплашил се./
Речено - сторено.
Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво ти говоря.
Като тръгнеш след муха, ще те заведе на лайно.
Криво ли ти говорих или ти криво ме разбра.
Колко странен земен кът – ниски над високите стърчат.
Не е магичен жезъл всяка клечка, но големец ще стане, без да срещне
пречка.
Най-често глас в пустинята ще чуете извън нея.
За да не стъпчеш истината, не трябва да я заобикаляш.
Губенето на време е прекрасно нещо, стига да го губи противникът.
Ни жив, ни умрял.
Кьоркютук пиян. /Много пиян./
Бързата работа, срам за майстора.
Парен каша духа.
От хубава мома - хубава булка.
Пуши като издънена печка.
С чужди ръце само змии се ловят.
Циганинът, докато има клещи, не си гори ръцете.
Държи се като удавник за сламка.
На чужд гръб и сто тояги са малко.
Който пее, зло не мисли.
И със задника си краде.
Тъп като налъм.
Див като петел.
Реве като батлан.
Бълха го ухапала.
Една овца – едно легло.
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Подпалиха му чергата.
Ако сам не си помогнеш, и Господ не може да ти помогне.
За всяко прасе си идва Коледата.
Налива ракията като в къртичина.
Акъл море, глава шамандура.
Акъл на буци – глава тенджера.
Кога много гърми, не вали.
Като ти каже добро утро, погледни къде е слънцето.
На всеки, каквото му е писано.
Напърдяха гърнетата. /Скараха се./
Прави се на вода ненапита.
Ебе се като свирка.
На голия му задник – чифте пищови.
Този не е добре, бие го съчмата.
Гузен негонен бяга.
Трева до колене, кон се не вижда.
Ударил го през просото.
Пари – на длан, дупе – на мегдан.
Не купувай това, което не ти трябва, защото ще дойде време да
продаваш това, без което не можеш.
Скоро ще гушне чемшира. /Ще умре./
Гушнал букета. /Умрял./
Чукнал кондурките. /Умрял./
Надникнал в гроба.
Търси под вола теле.
И най-дългото въже има край.
Гледа като посрано коте майка си.
Да го ядат бълхите. /Да не хване уруки./
Спотайва се като бълха в гащи.
Изнизва се като пръдня из турски гащи.
На дърт гъз – зелен бъз.
На бели коси – жълти говна.
Не може да забие пирон в тиква. /Непохватен./
Мъжът е мъж, докато мисли с горната си глава.
Сама птичка пролет не прави.
Не ми давай акъл, пари ми дай.
Върви с оная си работа напред.
Налягай си възела. /Трай си./
Възвряха му лайната. /Ядоса се, нервира се./
Не е видят, не е чут.
Пикала на шумка.
Навирил куйрука.
През оная ми работа оттатък. /Не ми пука./
Дупето му близо да земята. /За малко дете./
Хили се като пача.
Като чер дроб в свинска мас.
Виси като бръснарски каиш.
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Пиян като гръста.
Наше лайно си е.
Има и по-добри деца, но влизат в чужди къщи.
Който не целува кръст, ще целува гъз.
На ебем страна. /На кестерме./
Всички на кестерме, той наопаки.
Не учи баща си как се правят деца.
Ще те мъна като гръсти. /Ще те бия./
Бáя си на бълхите.
И аз душá нося.
Кърпена работа.
Кръст, колене, бай Стоене.
Уста като гарнизонна фурна.
Влачи се като армеева чорба през март.
Широко му около врата.
От всяко дърво свирка не става.
Чеше си езика.
Има въгарец в задника.
Зачервил се като битолски просяк.
Излегнал се като рязан турчин.
Изтъка платното – ритна кросното.
Ходи на ален фес. /Живее безгрижно./
Вее си гъза.
Ходи като муха без глава. /Мотае се, не знае къде ходи./
Ходи като пръдлив.
Гледа го като писано яйце.
Иде, ама се не види.
Ще се осере като вълк.
Дупе бобено.
Прекален светец и Богу не е драг.
Радва му се като крава на мъртво теле. /Не му се радва./
Ще мине през теб като луда крава през телето си.
Маймуната, преди да изяде маслината, мери костилката на задника
си. /Преценява възможностите си./
Ръцете му заврени в задника. /Калпав./
Луд и в червата.
Тъп като галош. /Много глупав./
Това ми е и за хоп, и за гроб.
Гърди мъжки пълни с въшки, на всеки косъм по сто и осем.
С Бога вечерял.
Патоки човек. /Боклук човек./
Глупав, та еша му няма.
С говняна клечка не можеш му стигна носа.
Всичко Мара втасала, на свет ден се сресала.
Бос ходи, търговски стъпва.
Ако ти е писано да се обесиш, няма да се удавиш.
Жълт като папунек.
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Ял кокоши крак. /Не пази тайна./
Изяде лайната. /Изказа./
Лайното ми ще ме учи. /Детето ми ще ми дава акъл./
Тури му пепел. /Остави го, забрави./
Не ми давай хубаво ядене, дай ми гладни хора.
Ако не вярвате, питайте Пенко Касалийчето и Банко Кюрчийчето.
/Достоверност./
За рак, мерак и простак цяр няма.
Тази шия не е от туршия.
От всяко дърво свирка не става.
На девери му Петка зълвин зет.
Не е крадил само горещо желязо и жив човек, че ще се върне.
Долен е и в червата.
Булка шета, град бий.
Нито се води, нито се кара.
Хем шуто, хем боде.
Хем посран, хем голям.
Мокра кокошка.
Олизана котка.
Пачи юлари. /Глупости./
От путка пепел. /От пиле мляко./
На кучето в гъза не може да бръкне. /Некадърник./
От стара коза яре.
Пичи масали.
Като ти мине дървежо, ебем ти ебежо.
Храни куче да те лае.
Общата кобила и кучетата не я ядат.
Откак се представя за бяла лястовица, почерняха му дните.
Как мога да приема тая никаква система? Тя здравето ни взема.
Хлябът цвят няма, той е един за всички управляващи.
Разви вчера своята теза, сега го гледам - с протеза.
На човека му трябва най-вече да се очовечи, защото в него звярът
често проговаря.
Не си отваряше очите и му затвориха вратата.
Не пада по-долу от другите, защото се крепи на раменете им.
И с подлята вода могат да ти светят маслото.
Който знае как да аплодира, той гладен не умира.
Докато политиците се бият за баницата, младите преминаха
границата.
Един гледа на ръка, друг – през пръсти.
Ако имаш болни амбиции, за тях няма здравноосигурителна каса.
Не е луд, който изяжда зелника, а който си мисли, че ще остане и за
него.
Стиска ли ти да си менгеме.
Едрата риба минава между капките.
От подрязаните криле стават пера за гладене.
Най-голямата му грешка в живота бе, че си остана пешка.
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Дълго му мътиха водата, докато го отнесоха мътните.
Най-добрият човек е този, който те харесва.
Може да се разбере, колко малък е един човек, когато стане големец.
Безплатното образование ни бръкна в здравето и кесиите.
Досието определя битието.
Загуби си съвестта из коридорите на властта.
Който пълзи, стига далече.
Ослепях от взиране в светлото бъдеще.
Властта побеждава всичко, дори и властниците.
Как да не му гледа в паницата, като му взел и яденето, и лъжицата.
Покланяйки се, мечката смачка буболечката.
Добре е да си добър човек, но не и добър глупак.
От всеки хъш войвода не става.
Тези, които живеят само с надеждата, са безнадеждни.
Когато всички шушукат, някой ще изпищи.
На глупавите се смеят, на умните се присмиват.
Не надигай глава сред главозамаяни.
Пътят на живота е един, безпътиците – много.
И човек е част от природата, но не и най-добрата.
Съветваха го да учи, за да не работи. Той се изучи и сега е безработен.
Да бъркаш в меда и да не си оближеш пръстите, значи, че имаш
диабет.
Който не си мълчи, когато трябва, принуждават го да мълчи и за
каквото трябва.
Удрят го, не удрят – все на ударен се прави.
Мнозина имат само една слабост – да си показват силата.
За нищо не му мигаше окото, затваряше си очите.
Пенсионерът е човек, изгладувал ХХ век.
Вашата цел в живота? – На ближните хомотът.
Когато истината е на върха на езика им, много не си отварят устата.
Само при премълчаването не се допускат грешки на езика.
Ако умееш да правиш вятър, ще живееш на завет.
Намери му цаката, прецаква другите.
Как да му натрия носа, като не мога да го достигна.
Демокрацията ни свари по бели гащи, затова сега носим дрехи втора
употреба.
Смехът е здраве, присмиването – не е.
Жадните за власт винаги си намират оазиси.
С пълзене и поклони достигна небосклони.
Прави всичко в угода за собствена изгода.
На лъжата краката са къси, но ръцете дълги.
Не бе лъжица за неговата уста, но му намери колая и бързо свикна с
нея.
Изплюх камъчето от устата, а то взе, че ми обърна колата.
Борбата събра ги за обща облага.
За братовчед няма начет.
Жена ми е един много буден човек, иначе спи с когото свари.
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Стриптийзът вече не е на мода – оголяхме всички.
Някои прекарват добре живота си, като прекарват другите.
Недохранен не храни добри чувства.
Всеки може да се хване за пушката, но и всеки може да бъде на
мушката.
От рояк търтеи пчелен кошер не става.
Помогни на човек да си стъпи на краката, преди да ти е стъпил на
шията.
Когато някой те лае, дай му кокал да си трае.
Ако няма друго какво да опечеш, опичай си акъла.
Останаха на сухо, но затова пък не се удавиха.
По-лесно е да привлечеш момата с напитка, отколкото с китка.
Колкото повече ме осигуряват, толкова по-несигурен ставам.
На върха и мравките изглеждат слонове.
Парите не са всичко, но без тях сме нищо.
Не си хвърляше думите на вятъра – беше на завет.
Да направим живота си райски, са нужни адски усилия.
И най-мъдрият си е малко прост, щом го бутнат от високия пост.
Пенсиите така се дигнаха, че гащите ни започнаха да падат.
Най-злополучното изобретение на човечеството е бракът.
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