
ШТА ОБЈАШЊАВА "БЕОГРАДСКИ ФРАЈЕРСКИ 
РЕЧНИК"? 

Вилењаци и 
глодарке 

У београдским књижарама појавила се књига 
сленга, која ће најпре заинтересовати младу 

читалачку публику 

Мој комшија је че-
сто надарен, ради 

за наруквицу, обично 
џезира кад га сретнем 
и никуда не иде без 
четири П." Овако један 
београдски фрајер опи-
сује свога комшију, а да 
бисте разумели шта је 
рекао неопходан вам је 
"Београдски фрајер-
ски речник" , аутора 
Петрита Имамија, про-
фесора Факултета 
драмских уметности у 
Београду. Књигу је не-
давно објавила изда-
вачка кућа "ННК" из 
Београда. 

Многе речи, фразе и 
псовке из овог речника 
често свакодневно чу-
јемо, а приметићете и 
неке, које и сами кори-
стите. Узрок распро-
страњености "фрајер-
ског језика" међу ра-
зним социјалним група-
цијама јесте у томе што 
он не спада у групу ар-
гоа, тајних језика. На-
против, он је на распо-
лагању свима који же-
ле да га усвоје. Фрајер-
ски говор је заправо 
сленг, она врста језика 
којом се човек ослоба-
ђа од стега, друштве-
них конвенција у пона-
шању и говору. 

Знамо да бисте воле-
ли да знате шта је то 
фрајер са почетка тек-
ста испричао о свом 
комшији. Задовољиће-
мо вашу радозналост, 
али ред је да се прво 
упознамо са главним ју-
наком" речника. Да-
кле, фрајер је реч коју 
смо позајмили из не-
мачког језика у коме 
та реч означава про-
сца, кандидата за же-
нидбу, односно сло-
бодног мушкарца, не-
жењу. Почетком 19. ве-
ка то значење имала је 
и у српском језику. Ка-
сније код нас добија 
друго значење, а вре-
меном је постала и ви-
шесмислена. Тако се 

данас под фрајером 
подразумева беспослен 
млад човек, који својим 
понашањем, често не-
доличним, с к р е ћ е п а -
жњу на себе, али озна-
чава и мангупа, дасу и 
пустолова у општем 
смислу. 

То што је комшија 
нашег саговорника че-
сто "надарен" по 
"фрајерском речнику" 
значи да је често пи-
јан. "Наруквица" је 
рад без уговора, тј. хо-
норар који се добија 
на руке. "Џезирати" 
значи импровизовано 
говорити, а "четири П" 
су четири статусна 
симбола београдских 
скоројевића 90-тих го-
дина: пејџер, пајеро 
(џип), пиштољ и пла-
вуша. 

Ако сте "вилењак" 
онда сигурно немате 
проблема са "антибио-
тицима", али зато има-
те са "глодаркама". Па-
зите само да не поста-
нете "лустер". Посаве-
товаће вас овако један 
фрајер, а ми вам откри-
вамо да је "вилењак" 
власник виле, "антиби-
отик" градски аутобус, 
а "глодарка" користо-
љубива жена. "Лустер" 
је особа која узалудно 
неког чека. 

У овом сленгу најче-
шће су речи који озна-
чавају мушки и жен-
ски полни орган, не 
узимајући у обзир њи-
хову употребу у псов-
кама. Може се рећи да 
су ово речи са највећим 
бројем синонима. Ра-
зноликост асоцијација 
је веома велика. Исто 
важи и за речи које 
означавају полни од-
нос. Тешко да бисте 
овај чин препознали у 
изразима "гајтарење", 
"хефтање", "скакање с 
лустера"... Има тога 
још, али то потражите 
сами. • 
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